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PAKETINĖ MEDŽIOKLĖ NAMIBIJOJE 2020 

    

Medžioklės sezonas ištisus metus, geriausias laikas – nuo balandžio iki lapkričio. 

Siūlomi 5 medžioklės dienų paketai: 

1 paketas:  
1 baltasnukė antilopė (Blesbok) 

1 impala (Impala) 
1 karvinė antilopė (Hartebeest) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 3395 
Paketo kaina 2x1: EUR 3145 

2 paketas: 
1 oriksas (Oryx) 

1 antilopė-šoklė (Springbuck) 
1 karvinė antilopė (Hartebeest) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 3560 
Paketo kaina 2x1: EUR 3260 

3 paketas:  
1 dryžuotoji gnu (Blue Wildebeest) 

1 oriksas (Oryx) 
1 karvinė antilopė (Hartebeest) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 3890 
Paketo kaina 2x1: EUR 3590 

 

Siūlomi 5-6 medžioklės dienų paketai: 

4 paketas (5 medž. dienos):  
1 baltauodegė gnu (Black Wildebeest) 

1 oriksas (Oryx) 
1 karvinė antilopė (Hartebeest) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 3990 
Paketo kaina 2x1: EUR 3690 

5 paketas (6 medž. dienos): 
1 kudu (Kudu) 

1 oriksas (Oryx) 
1 baltasnukė antilope (Blesbok) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 4850 
Paketo kaina 2x1: EUR 4550 

6 paketas (6 medž. dienos):  
1 didžioji kudu (Kudu) 

1 oriksas (Oryx) 
1 karvinė antilopė (Hartebeest) 

1 šoklioji gazelė (Springbuck) 
1 karpotis (Warthog) 

1 šakalas (Jackal) 
Paketo kaina 1x1: EUR 5400 
Paketo kaina 2x1: EUR 5100 

 

Siūlomi 7-8 dienų medžioklės paketai: 

7 paketas (7 medž. dienos): 
1 kudu (Kudu) 

1 oriksas (Oryx) 
1 impala (Impala) 

1 baltasnukė antilope (Blesbok) 
1 karpotis (Warthog) 

1 šakalas (Jackal) 
Paketo kaina 1x1: EUR 5650 
Paketo kaina 2x1: EUR 5300 

8 paketas (7 medž. dienos):  
1 didžioji kudu (Kudu) 

1 oriksas (Oryx) 
1 kana (Eland) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 6150 
Paketo kaina 2x1: EUR 5800 

 

9 paketas (8 medž. dienos):  
1 didžioji kudu (Kudu) 

1 oriksas (Oryx) 
1 kana (Eland) 

1 impala (Impala) 
1 baltasnukė antilope (Blesbok) 
1 karvinė antilopė (Hartebeest) 

1 karpotis (Warthog) 
1 šakalas (Jackal) 

Paketo kaina 1x1: EUR 8050 
Paketo kaina 2x1: EUR 7650 
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Papildomų sumedžiojimų kainos 2020: 

Baltasnukė antilopė (Blesbok) 500 € Karvinė antilopė (Red Hartebeest) 600 € 
Savaninė antilopikė (Steenbok) 350 € Afrikinis karpotis (Warthog) 450 € 

Paprastoji impala (Common Impala) 500 € Baltauodegė gnu (Black Wildebeest) 900 € 
Kudu (Greater Kudu) 1500 € Antilopė šoklė (Klipspringer) 1800 € 

Žirafa (Giraffe) 2000 € Redunka (Reedbuck) 2550 € 
Oriksas (Oryx) 600 € Juodasnukė impala (Black-faced Impala) 1750 € 

Vandeninis ožys (Waterbuck) 1700 € Kana (Common Eland) 1500 € 
Dryžuotoji gnu (Blue Wildebeest) 800 € Paprastasis dukeris (Common Duiker) 350 € 

Dikdikas (Dik Dik) 1800 € Šoklioji gazelė (Springbok) 450 € 
Savaninis zebras (Burchell‘s Zebra) 700 € Kalninis zebras (Hartmann‘s Zebra) 850 € 

Afrikinis strutis (Ostrich) 250 € Juodoji antilopė (Sable) 8000 € 
Nijala (Nyala) 4950 € Arklinė antilopė (Roan) 8000 € 

Tsesebė (Tsessebe) 4950 € Ličis (Lechwe) 4950 € 
Šakalas (Jackal) 0 € Pavianas (Baboon) 0 € 

Visi sužeisti ir nerasti žvėrys apmokami kaip sumedžioti. 

 

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

Į kainą įskaičiuota: Neįskaičiuota: 

 medžioklės organizavimas; 
 pakete nurodytų trofėjų sumedžiojimas; 
 licencijuoto profesionalaus medžiotojo (PH), vedlių, 

pėdsekių ir stovyklos personalo paslaugos, automobilis 
medžioklei;  

 medžioklės licencija ir leidimai trofėjams; 
 pasitikimas/palydėjimas oro uoste; 
 transportas iš oro uosto į medžioklės plotus ir atgal; 
 ginklo įvežimo leidimas; 
 pilnas apgyvendinimas ir maitinimas medžioklės metu; 
 pirminis trofėjų paruošimas; 
 trofėjų pristatymas vietiniam taksidermistui. 

 nemedžiojantis palydovas - 110 Eur dienai paketų 
medžioklėse, 115 Eur dienai papildomų medžioklės 
dienų metu; 

 papildomos medžioklės dienos: 1x1 – 330 Eur dienai, 
2x1 – 280 Eur dienai; 

 medžiotojo poilsio diena – 115 €; 
 fotomedžioklė / turistinė programa – 420 Eur dienai; 
 skrydžių bilietai iš Lietuvos į Namibiją ir atgal; 
 viza ir draudimai;  
 apgyvendinimas ir maitinimas iki ir po medžioklės;  
 ginklų nuoma ir šoviniai (jeigu pageidaujama); 
 papildomi sumedžiojimai pagal kainyną;  
 asmeninės išlaidos ir turistinė programa; 
 arbatpinigiai profesionaliems medžiotojams ir 

personalui; 
 taksidermijos paslaugos eksportui;  
 trofėjų parsiuntimas į Lietuvą ir išmuitinimas 

Lietuvoje. 


