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VADÁSZAT MARALSZARVASRA,
SZIBÉRIAI KÕSZÁLI KECSKÉRE ÉS
SZIBÉRIAI ÕZBAKRA
AZ ALTÁJ-HEGYSÉGBEN
2009

A maral kifejezett hegyi szarvasfaj, amelynek tulajdonképpeni õshazája az Altáj-hegységben
található.
Az Altáj gyönyörû hegyei között az aranyszínû õszi erdõben 1500-3000 m magasan, a fõ
üzekedési idõben a klasszikus „behívásos” módszerrel zajlik a vadászat. A hivatásos vadászok
mesterei az úgynevezett „maralsíp” használatának. Ez a vadászmódszer õsi gorno-altáji
tradíciókra vezethetõ vissza.
A bázistáborból egésznapos vagy többnapos vadászkirándulásokat szerveznek partnereink,
amelynek során gyalogosan vagy lóháton közlekedünk, éjszakára a vadászterületen felvert
sátorban alszunk. A gazdag vadállománynak köszönhetõen napi rendszerességgel
találkozhatunk marallal, szibériai õzbakkal, szibériai kõszáli kecskével, farkassal, medvével.
Az erõs maralbikáknál 10-14 kg-os agancssúlyra lehet számítani. A gorno-Altaj régió
különlegessége, hogy az ember sok területrészen egy táborból tud igen jó eséllyel a
maralszarvas mellett szibériai kõszáli kecskére, nevezetesen az altáji kõszáli kecskére (Capra
sibirica sibirica) – átlagos szarvhossz: 100 – 120 cm - és barnamedvére vadászni.
A folyóparti részeken és az Altáj elõhegységek vidékén Barnaul közelében igen erõs szibériai
õzbakok lõhetõk.
Vadászterület:
Megközelítés:

Idõpont:
Szállás:
Csoportlétszám:

Gorno-Altáj régió
Abakán + Krasznojarszk régió
Moszkvától 4 óra repülõút Barnaulig vagy Abakánig, innen tovább
Abakán esetében kb. 250 km
Barnaul esetében kb 700 km autóval a vadászterületig
Helikopter az autótranszfer helyett szintén igénybe vehetõ
2009. augusztus 20. – december 31. között
(Maral üzekedési idõszak szeptember 15 – október 10.)
vadászházak, sátrak vagy fûthetõ jurták
2-4 vadász
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Szolgáltatások és költségek – MARAL, KÕSZÁLI KECSKE:
9-10 utazási nap Moszkvától Moszkváig, 6-7 vadásznappal, vadászvezetéssel, valamennyi
szállítással, szállással és ellátással a vadászterületen, a trófeák elõkezelésével és
1 maralbika elejtésével a trófea erõsségétõl függetlenül
összesen vadászonként

5.600,- EUR

Plusz kilövések(EUR)
2. maralbika trófeamérettõl függetlenül
szibériai kõszáli kecske trófeamérettõl függetlenül
szibériai õzbak
- nem vadász kísérõ részvétele
- visszatérítés, ha a maralbikát nem sikerül elejteni

2.800,2.400,1.100,1.800,1.800,-

SZIBÉRIAI ÕZBAK:
9 utazási nap a fenti szolgáltatásokkal + 1 szibériai õzbak trófeamérettõl függetlenül
összesen vadászonként
Visszatérítés sikertelenség esetén

3.500,- EUR
750,-EUR

Külön fizetendõ(EUR):
- repülõjegy Budapest-Moszkva vagy Budapest-Frankfurt-Novoszibirszk útvonalon és
vissza
- repülõjegy Moszkva-Barnaul-Moszkva útvonalon ca.
550,- valamennyi transzfer Moszkvában a nemzetközi és a belföldi repülõtér között
a csoportnak
180,- autótranszfer Barnaultól a vadászterületre és vissza a csoportnak
1.100,vagy
- autotranszfer Abakántól a vadászterületre és vissza a csoportnak
250,- plusz vadásznap
250,-/vadász
- esetleges hotelköltség és étkezés a vadászterületen kívül
- plusz kilövések
- nemzetközi állategészségügyi igazolás, fegyverengedély
150,- vízum, biztosítások
- borravaló, alkoholos italok
300,- /vadász
- Mistral-Hungaria szervezési díj
100,- /kísérõ
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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 elõtt 8 héttel aktuális. A repülõjegyeket a foglaláskor megadott idõpontig kell
kiváltani.
Lemondás esetén a már befizetett elõlegek visszatérítésére nincs lehetõség, azok
sztronódíjként kerülnek felszámításra. Ajánlatos ezért az utazásképtelenség eseteire érvényes
sztornóbiztosítás, valamint repülõjegy-lemondási biztosítás megkötése. Ezen biztosítások,
valamint általános utas (poggyász-, betegség- és baleset-) biztosítás irodánkban megköthetõk.
Egyéb vonatkozásban az Általános Szerzõdési Feltételekben leírtak érvényesek.
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