12 DIENŲ MEDŽIOKLĖ ŠIAURĖS KAMERŪNO SAVANOJE 2019
Kviečiame medžioti didžiąją kaną (Lord Derby Eland) – Kamerūno savaninės medžioklės „vizitinę kortelę“ ir vieną iš
geidžiamiausių trofėjų! Medžioklė vykdoma šalia Benoue nacionalinio parko 100 000 ha medžioklės plotuose. Medžioklės
sezonas – nuo gruodžio iki balandžio, geriausias laikas nuo gruodžio iki vasario dėl žemesnės temperatūros. Dar turime
laisvų vietų medžioklei vasarį ir balandį.

12 dienų medžioklės 1x1 kaina vienam medžiotojui:

Didžioji kana (Lord Derby Eland)................................................................................ 25.900 €
Didžioji kana (Lord Derby Eland) + Buivolas* ............................................................. 27.900 €
Didžioji kana (Lord Derby Eland) + Buivolas + Arklinė antilopė (Roan)* ....................... 30.900 €
* Buivolą ir arklinė antilopę galima keisti į vandeninį ožį (Waterbuck) arba margąją antilopę (Bushbuck)

Trofėjų grupės ir įkainiai
Grupė A
Lord Derby Eland
Western Savannah Buffalo
Western Roan
Sing-Sing Waterbuck
Harnessed Bushbuck

3.500 €
2.000 €
2.000 €
900 €
500 €

Western Hartebeest
Nigerian Bohor Reedbuck
Western Cob
Hyena
Warthog
Red River Hog

Grupė B
650 €
Red-Flanked Duiker
500 €
Oribi
500 €
Python
700 €
Baboon
300 €
Caracal & Serval
500 €
Kitos katės

300
300
300
300
500
300

€
€
€
€
€
€

Į kainą įskaičiuota:

Neįskaičiuota:

 12 dienų medžioklės organizavimas;
 Profesionalaus medžiotojo ir pagalbinio personalo
paslaugos;
 Transportas medžioklės metu (4WD automobilis);
 Leidimai medžioti po vieną į kanos paketą įeinantį
žvėrį;
 Leidimai medžioti 4 žvėris iš „B“ sąrašo;
 12 dienų medžiotojo licencija;
 Pasitikimas ir išlydėjimas Ngaounderé arba Garoua oro
uoste;
 Transferiai iš oro uosto į medžioklės plotus ir atgal;
 Apgyvendinimas patogiuose bungaluose su visais
patogumais;
 Pilnas maitinimas medžioklės metu, įskaitant gėrimus
ir kasdienio skalbimo paslaugą.

 Tarptautiniai ir vietiniai skrydžiai (iš ES į Doualą, iš
Doualą į Ngaounderé arba Garoua);
 Vizos ir draudimai;
 Nakvynė Douala mieste dėl skrydžių grafiko;
 Ginklų įvežimo/išvežimo iš Kamerūno leidimai;
 Ginklo ir šaudmenų nuoma – 450 Eur įskaitant 20
šovinių (kalibras 375, 416 arba 458);
 Dienos įkainis nemedžiojančiam palydovui – 250 €;
 Trofėjaus mokesčiai už sumedžiotus arba sužeistus
gyvūnus – pagal kainyną;
 Trofėjų paruošimas siuntimui (dip & pack) – 1000 Eur
siuntai;
 Veterinariniai ir eksportiniai dokumentai;
 Trofėjų eksportas ir importas;
 Visos asmeninės išlaidos (viešbutis prieš ir po
medžioklės, pokalbiai telefonu, suvenyrai ir k.t.);
 Arbatpinigiai.

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