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VADÁSZAT KAPITÁLIS MAGADÁNI JÁVORSZARVASRA
FOLYAMI VADÁSZAT 2010

A magadáni/csukotkai jávorszarvas – hasonlóan a kamcsatkai fajtársához a kelet-szibériai
jávor alfajhoz (Alces alces pfitzenmayeri) tartozik. Elterjedési területe Észak-Magadántól
Csukotka déli-nyugati részér, a Kolima és Omolon folyók vízgyûjtõ területe. Ez a terület csak
helikopterrel vagy katonai terepjáróval esetleg télen motoros szánnal közelíthetõ meg, ezen a
lakatlan vidéken ezért a vad háborítatlan nyugalmat talál, ami a titka az itt élõ kiváló
jávorpopulációnak.
Az itt elõforduló jávorszarvas, a hozzáértõk szerint a világelsõ, méret és trófeaerõsség
tekintetében. Az erõs bikák agancssúlya 25-35 kg, de egyes esetekben még a 40 kg-os súlyt is
meghaladhatja. A terpesztés 150-170 cm, az élõsúly 700 kg.
A vadászati módszer: a magadáni érkezést követõen (aznap vagy másnap, az érkezési idõ
függvényében) a bázistáborból minibusszal a folyó egy magasabb, kb. 500-re fekvõ, még
hajózható szakaszáig viszik a csoportot, ahonnan nagyméretû gumicsónak(ok)kal ereszkedve
a folyón zajlik a vadászat vagy közvetlenül a csónakból vagy alkalmas helyen kiszállva,
rövidebb cserkeléssel, esetleg hajtással kombinálva. Egy csónakban 1-2 vadász foglal helyet.
A módszer igen hatásos, kipróbált és viszonylag gyengébb kondícióval eredményes.
A csapathoz tartozik 1 vezetõ(koordinátor),3-4 hivatásos vadász, tolmács és szakács is. A
kapcsolattartást mûholdas mobiltelefon és/vagy adóvevõ segíti.
A hõmérséklet éjszaka 0°C, nappal +15°C körül várható ebben az õszi idõszakban.
A vadászathoz meleg vízálló öltözék szükséges, combcsizma és hálózsák.
Vadászterület:

Észak-Magadán, a Kolima folyó vízgyûjtõ területe

Megközelítés:

Budapest-Moszkva, majd Moszkvától 9 repülõóra Magadán, tovább 8
óra kisbusszal a bázistáborig.

Idõpont:

2010. szeptember 15 – október 08. között, üzekedési idõben

Szállás:

vadászkunyhóban(bázistábor), ill.sátrakban, alkalmi táborhelyeken

Csoportlétszám:

min.2, max. 4 vadász
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Szolgáltatások és költségek
14-15 utazási nap Moszkvától Moszkváig, 9-10 vadásznappal, 1/1-es vadászvezetéssel,
valamennyi szállítással Magadántól a vadászterületre, a vadászterületen és vissza Magadánig,
szállás és ellátás a vadászterületen és Magadánban, tolmács (német/angol) valamint
1 jávorbika trófeaméretkorlátozás nélkül
összesen vadászonként

8.850,- EUR

Plusz kilövések(EUR)
2. jávorbika
barnamedve
karibu

2.600,3.000,1.200,-

- nem vadász kísérõ részvételi díja

3.200,-

- visszatérítés sikertelenség esetén

1.600,-

Külön fizetendõ(EUR)
- repülõjegy Budapest-Moszkva-Budapest útvonalon
- valamennyi transzfer Moszkvában a nemzetközi és a belföldi repülõtér között a
csoportnak 200,- repülõjegy Moszkva-Magadán-Moszkva útvonalon kb. 1.200,- per fõ
- túlsúly 20 kg felett a belföldi járaton ca. 10,-/kg
- esetleges hotelköltség és étkezés Moszkvában és Magadánban
- plusz kilövések
- állategészségügyi igazolás, fegyverengedély 150,- CITES engedély barnamedve elejtése esetén 200,- /db
- vízum, biztosítások
- borravaló, alkoholos italok
- Mistral-Hungaria szervezési díj: 300,- EUR/vadász
100,- EUR/nem vadász 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
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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.

