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GEPARDO MEDŽIOKLĖ NAMIBIJOJE 2019 
Siūlome gepardo medžioklę Namibijoje itin geruose medžioklės plotuose centrinės Namibijos Otjozondjupa regione. 

 

14 dienų medžioklės 1x1 kaina vienam medžiotojui – 6 300 Eur 
 

 

Papildomų sumedžiojimų kainos 2019: 

Karakalas (Caracal) 600 € Karvinė antilopė (Red Hartebeest) 600 € 

Gepardas (Cheetah) 6000 € Oriksas (Oryx) 600 € 

Rudoji hiena (Brown Hyena) 1800 € Afrikinis karpotis (Warthog) 450 € 

Dėmėtoji hiena (Spotted Hyena) 1600 € Vandeninis ožys (Waterbuck) 1700 € 

Baltasnukė antilopė (Blesbok) 500 € Baltauodegė gnu (Black Wildebeest) 900 € 

Paprastasis dukeris (Common Duiker) 350 € Dryžuotoji gnu (Blue Wildebeest) 800 € 

Savaninė antilopikė (Steenbok) 350 € Antilopė šoklė (Klipspringer) 1800 € 

Šoklioji gazelė (Springbok) 450 € Dikdikas (Dik Dik) 1800 € 

Paprastoji impala (Common Impala) 500 € Savaninis zebras (Burchell‘s Zebra) 700 € 

Juodasnukė impala (Black-faced Impala) 1750 € Kalninis zebras (Hartmann‘s Zebra) 850 € 

Kudu (Greater Kudu) 1500 € Afrikinis strutis (Ostrich) 250 € 

Kana (Common Eland) 1500 € Šakalas (Jackal) 0 € 

Žirafa (Giraffe) 2000 € Pavianas (Baboon) 0 € 

Nijala (Nyala) 4950 € Redunka (Reedbuck) 2550 € 

Tsesebė (Tsessebe) 4950 € Juodoji antilopė (Sable) 9000 € 

Ličis (Lechwe) 4950 € Arklinė antilopė (Roan) 12000 € 

 
Pasiūlyme nurodytos kainos gali kisti. Dėl tikslesnių kainų – susisiekite. 

Į kainą įskaičiuota: Neįskaičiuota: 

 14 dienų medžioklės organizavimas; 
 2 dienos atvykimo / išvykimo; 
 Pasitikimas/palydėjimas oro uoste 

atvykstant ir išvykstant; 
 Transportas į/iš medžioklės plotų; 
 Ginklo įvežimo leidimas; 
 Pilnas apgyvendinimas ir maitinimas; 
 Medžioklės ir pasirinktų žvėrių 

licencijos; 
 Pirminis trofėjų paruošimas; 
 Trofėjų pristatymas vietiniam 

taksidermistui. 

 Skrydžių bilietai iš Lietuvos į Namibiją ir atgal; 
 Viza ir draudimai; 
 Apgyvendinimas ir maitinimas iki ir po medžioklės (jei reikia); 
 Gepardo sumedžiojimo mokestis – 6000 Eur ( mokama sumedžiojus); 
 Pagalbininkai gepardo medžioklėje – 2500 Eur (mokama sumedžiojus); 
 Papildomi sumedžiojimai pagal kainyną; 
 Dienos kaina nemedžiojančiam palydovui – 155 Eur; 
 Asmeninės išlaidos ir turistinė programa; 
 Arbatpinigiai profesionaliems medžiotojams ir personalui; 
 Taksidermistinis trofėjų paruošimas eksportui ir eksporto dokumentai; 
 CITES leidimai; 
 Trofėjų parsiuntimas į Lietuvą ir išmuitinimas Lietuvoje. 


