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Namíbiában több
privát
farmon is vadásztatunk,
közülük az alábbi, az egyik
legjobb
ár/érték
arányú
vadászfarm több, mint 20.000
hektáron terül el. A farm a
Windhoek-i repülőtértől 300
km-re, Gobabistól 140 km-re
található É-K-i irányban.
Namibia egyik legnagyobb
privát
farmja,
ahol
vendégeink már több mint 15
éve kiváló eredménnyel
vadásznak, nem egy közülük
visszatérő vendégként.
Ideális élőhely, jellegzetes bozótos szavanna, valóságos vadparadicsom. Több, mint 20 vadfaj
él itt, amelyek kiváló eséllyel vadászhatók, így többek között a nagykudu, varacskosdisznó,
tehénantilop, oryx, vándorantilop, jávorantilop, zsiráf, csíkos és fehérfarkú gnú és sok más.
A jól felszerelt farmon a vadászat után gyönyörű környezetben nagyvonalúan berendezett
fürdőszobás szobák (2x2 ágyas és 2x3 ágyas) úszómedence, grillező, jacuzzi biztosítja a
gondtalan kikapcsolódást, ahol a lovaglás és túrázás szerelmesei is hódolhatnak
szenvedélyüknek.
Nem mellékes ugyanakkor, hogy mindezen lehetőséget igen kedvező áron tudjuk biztosítani,
úgy a napidíjat, mint az elejtési díjakat illetően.
Költségek (EUR)
napidíj

1/1-es vadászkíséréssel
2/1-es vadászkíséréssel
egy csoportban maximum 6 vadászt tudnak fogadni
pihenőnap, ill. napidíj a nem vadász kísérőnek

200,-/vadász
180,-/vadász

100,-/fő
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A napidíj a következő szolgáltatásokat foglalja magába:
szállás és teljes ellátás a farmon, terepjáró-használat és vadászvezetés kiszolgáló
személyzettel (nyomkeresők, nyúzók) napi mosási szolgálat, alkoholmentes italok
Külön fizetendő(EUR)
- repülőjegy
- érkezési és elutazási nap…… 100,-/fő/nap, ami magába foglalja a reptéri transzfert is
- kilövési díjak a mellékelt árjegyzék szerint
- borravaló, alkoholos italok
- vadászati engedély 15,- /vadász
- fegyverkölcsönzés – igény esetén - 50,-/nap/fegyver, ami a felhasznált lőszert is tartalmazza
- Mistral-Hungaria szervezési díj
180,-/vadász
110,-/kísérő
- vízum 85,-/fő
- a trófeák fertőtlenítése, csomagolása, hazaszállítása, belföldiesítése
Kilövési díjak (EUR)
jávorantilop
oryx (bika és tehén)
zebra(síkvidéki)
nagykudu
blessbock
duiker
varacskosdisznó
vándorantilop
barna hiéna
strucc kakas
sakál, madárvadászat
pávián

1.500,430,750,950,430,200,310,370,2.500,300,ingyenes
50,-

impala
vízibak
kőantilop
tehénantilop
csíkos gnú
fehérfarkú gnú
gepárd
karakál
fekete lóantilop
fakó lóantilop
zsiráf
nyala

575,2.000,200,460,700,950,2.900,600,lekérdezés szerint
lekérdezés szerint
2.500,lekérdezés szerint

A hibázás díjtalan, a sebzés elejtésnek számít.
A vadászati szezon Namíbiában februártól november végéig tart.
A vadászat esélyeit tekintve irányadó napi 1 vad elejtésével számolni vadászonként.
A résztvevő vadászok igényeit messzemenőkig figyelembe véve autós és gyalogos cserkelés,
valamint lesvadászat egyaránt lehetséges.
Kívánságra több napos turista programot is tudunk szervezni külön gépkocsival a közelebbi
vagy távolabbi látnivalók, nemzeti parkok megtekintésére. Ennek költsége a résztvevők
számától és az igényelt szolgáltatásoktól függően kerül megállapításra. Az ár tartalmazza a
szállás, ellátás és szállítás költségeit. Külön fizetendők a belépőjegyek pl. a nemzeti parkokba
és az olyan extra aktivitások, mint pl.: a quad-kölcsönzés, a cápahorgászat és ehhez hasonló
extra igények költségei.
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Kedvező csomagprogramok(EUR)
A vendégek igényeinek és a farm lehetőségeinek messzemenő figyelembevételével, az alábbi
csomagprogramokat állítottuk össze. Valamennyi csomag tartalmazza a megadott időtartamra
a szállást a farmon teljes ellátással, a vadászkísérést a megadott felállásban, terepjáróhasználatot nyomkeresőkkel és a csomagban szereplő vadfajok elejtési díját
Külön fizetendő: mint a standard vadászatnál, kivéve az elejtési díjakat

1. csomag
7 napos vadászat, 2/1-es felállásban…………3.620,1/1-es felállásban…………3.810,Elejthető: csíkos gnu
oryx (bika vagy tehén)
zebra
vándorantilop
varacskosdisznó
duiker
kőantilop

2. csomag
6 napos vadászat, 2/1-es felállásban…………2.850,1/1-es felállásban…………3.000,Elejthető: tehénantilop
oryx (bika vagy tehén)
vándorantilop
varacskosdisznó
duiker
kőantilop

3. csomag
5 napos vadászat, 2/1-es felállásban…………1.850,1/1-es felállásban…………1.980,Elejthető: oryx (bika vagy tehén)
vándorantilop
duiker
kőantilop

Figyelem! Amennyiben a vadászat csomagszerződés formájában zajlik, a csomagban szereplő
vadfajokat nem lehet más fajokra kicserélni. Ha valamely vadra (a csomagból) nem
kínálkozik elejtési esély, az árjegyzéki ár 60 %-át visszatérítjük. Sebzés, hibázás vagy az
elejtési esély visszautasítása esetén nem jár visszatérítés.
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A vadászat lekötésének és lemondásának feltételei
A vadászatot az alapdíj 50%-ának és a szervezési díjnak a befizetésével lehet lekötni. A
fennmaradó 50% befizetése, valamint a vízum és biztosítások díjainak kiegyenlítése az
indulás előtt 8 héttel aktuális. A repülőjegyeket a foglaláskor megadott időpontig kell
kiváltani.
Lemondás esetén a már befizetett előlegek visszatérítésére nincs lehetőség, azok
sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes
sztornóbiztosítás, valamint repülőjegy-lemondási biztosítás megkötése. Ezen biztosítások,
valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás irodánkban megköthetők.
Egyéb vonatkozásban az Általános Szerződési Feltételekben leírtak érvényesek.
Kiváló tehénantilop terítéken

Oryx
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Kapitális varacskos kan

Fekete lóantilop (sable)

Erős vízibak

