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A csukotkai jávorszarvas � hasonlóan a kamcsatkai fajtársához a kelet-szibériai jávor alfajhoz 

(Alces alces pfitzenmayeri) tartozik. Elterjedési területe Észak-Magadántól Csukotka déli-
nyugati részére terjed,  és az Omolon folyó vízgyûjtõ területére. Ez a terület csak helikopterrel 

közelíthetõ meg, ezen a lakatlan vidéken ezért a vad  háborítatlan nyugalmat talál, ami a titka 

az itt élõ kiváló jávorpopulációnak. 
A csukotkai jávorszarvas, a hozzáértõk szerint a világelsõ, méret és trófeaerõsség 

tekintetében. Az agancssúly 25-40 kg, de egyes esetekben a 40 kg-os súlyt is meghaladhatja. 

A terpesztés 150-170 cm, az élõsúly 700 kg. A vadászat esélyei az üzekedési idõ alatt, 

szeptember-október hónapokban a legjobbak, amikor általában gyalogos cserkeléssel 

vadászunk. A sikerarány 85 � 95% körül várható. A vadászat helyszínét általában csónakkal 

lehet megközelíteni. A táborban a vadászkísérõk mellett szakács, tolmács és kisegítõk is 

találhatók. A vadászat kombinálható medvevadászattal is, aminek eredményességét ebben az 

idõben lazacvonulás is növeli, a medvék ugyanis ebben az idõszakban a folyó közelében 

koncentrálódnak. 
A hõmérséklet a területtõl és az idõponttól függõen éjszaka  -15°C, nappal +15°C körül 

várható. 
A vadászathoz meleg vízálló öltözék szükséges, combcsizma és hálózsák. 
Az eredményességet nagyban befolyásolja a vadász kondíciója, fizikai erõnléte, a tajgában 

napi 10 � 15 km kell gyalogolni. 
 
 
 
Vadászterület:   Yakutia, Csukotka, Magadán, Kamcsatka  
 
Idõpont:    Csukotka, Magadán, Yakutia:  szeptember 1 � október 30. között 
                                    Kamcsatka:  szeptember 15 � október 5,  november 15 � december 15. 
                              
Szállás:                 vadászkunyhókban, ill. fûtött 4 sátrakban. Néhány éjszakát esetenként  

külsõ, alkalmi táborban kell eltölteni 
 
Csoportlétszám:   2-4 vadász 
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Szolgáltatások és költségek 

 

14-15 utazási nap Moszkvától Moszkváig, 8-10 vadásznappal, 1/1-es vadászvezetéssel, 
valamennyi szállítással az érkezési repülõtértõl, beleértve a helikoptertranszfert is a 

vadászterületre és vissza, szállás és ellátás a vadászterületen , tolmács (német/angol), 
licencdíjak, a trófeák nyers, terepi preparálása, valamint 
 
 1 jávorbika elejtése méretkorlátozás nélkül    összesen vadászonként     
 
Csukotka(Zirjankától/ig)������������..13.500,- USD 

Magadán(Magadántól vagy Provigyényiától)����..12.500,- USD 

Kamcsatka(Petropavlovszktól)����������.13.900,- USD 

 

 

Visszatérítés, ha a jávorszarvast nem sikerülne elejteni����3.000,- USD 
 

 

Plusz kilövések(USD) 

 

barnamedve     5.500 � 8.500,-  
karibu                                                                   1.500,- 
rozsomák                                                              1.000,- 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Külön fizetendõ 

 

- repülõjegy Budapest-Moszkva- 
   Budapest útvonalon 
- belföldi repülõjegy Moszkvától 
   Moszkváig kb. 1.100-1.300,- USD  
- hotelköltség és étkezés a  
   vadászterületen kívül  
- plusz kilövések 
- plusz vadásznap  500,- USD 
- állategészségügyi igazolás,  
  fegyverengedély  150,-  
- CITES engedély barnamedve elejtése  
   esetén 150,- /db 
- vízum, biztosítások 
- borravaló, alkoholos italok 
- Mistral-Hungaria szervezési díj: 300,- EUR/vadász 
     150,- EUR/kísérõ 
 
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. 


