MOOSE I KAMCHATKA

Tjukotka Moosen er det største gevirbærende dyr i verden. Moosen er
enorm, som regel større, end du ville forvente. Udlæg kan variere
betydeligt. Den gennemsnitlige moose har et udlæg på på 155 cm, med
eksemplarer på 178 - 183 cm. Vægten af geviret kan være omkring 55 kg.
Chukotka Moosen findes i Tjukotka og på Kamtjatka-halvøen
Hvordan man kommer dertil:
På nuværende tidspunkt er den mest pålidelige måde at komme til
Petropavlovsk at flyve via Moskva. Du vil blive mødt af vores repræsentant i
lufthavnen og bistået gennem tolden. Så vil vi tage dig til hotellet, eller køre
dig til indenrigslufthavnen for fly Moskva til Petropavlovsk. Det er en non-stop
9 timers flyvning. I Petropavlovsk vil du blive mødt i lufthavnen og derefter
kørt til jagtcampen. Kontakt os venligst for opdateret information om fly.
September 20. – 15. oktober - med heste
15. november – 20. december - med snescooter
Gruppestørrelse: 1 - 2 jægere pr. lejr
Overnatning: Telte kun i september ellers i jagthytte
Program:
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3-12:
Dag 13:
Dag 14:

ankomst i Moskva, flyvning til Petropavlovsk
ankomst i Petropavlovsk
10 dages jagt
tilbage til Petropavlovsk, overnatte
flyve til Moskva, afgang Moskva

Pris kr. 67.000 1x1
Ophold under jagten kr. 8.000, som betales direkte til outfitter ved ankomst,
og kan ikke forudbetales til Sparta.
Kr. 15.000 refunderes, hvis der ikke er mulighed for moose.
Anskudt og ikke fundet moose - ingen tilbagebetaling!
Yderligere trofæer bør reserveres før jagten.
€ 6,000 bjørn + € 200 CITES (kun i første periode)
Omkostninger der er med i prisen omfatter:
Assistance i lufthavnen, overnatning og mad i lejren under hele turen, service
af professionel guide, Alle lejrpersonale herunder en tolk pr. gruppe / camp,
feltforberedelse af trofæet.

Omkostninger der ikke er med i prisen:
Flybillet til / fra Moskva og Petropavlovsk skal købes separat hos
flyselskab/rejsebureau, ting af personlig art; alle hoteller og måltider uden for
jagtcamp, overskydende bagagebetaling opkræves af luftfartsselskaber,
sightseeing program, omkostningerne ved eventuelle ekstra jagtdage,
drikkevarer, ikke jægergebyr, konservator i Moskva, trofæ forsendelse og
drikkepenge.
Ekstra skal betales: € 300 for formalitetspakke pr. jæger: Invitation brev,
våbentilladelse, jagttegn, statsafgift, veterinærcertifikat, møde klienter ved
ankomsten i Moskva og tolk i Moskva.
Du skal medbringe din egen sovepose, felt termokande, solbriller, et par lange
varme vandtætte støvler og et par skudt varme vandtætte støvler.
Jagttøj skal være varmt. Det er meget nødvendigt for en lang snescooter
kørsel. Vær opmærksom på at hvis du tager din jagtkniv med dig, skal den
have et nummer indgraveret som du skal informere os om.
Jagt:
I løbet af foråret jager jægeren og guiden over store afstand med snescooter
på udkig efter spor af en stor bjørn. Din guide kører en snescooter og du
sidder i slæden bag. Det er meget vigtigt at være iført meget varmt jagttøj.
Når sporene er udredt, vil jægeren følge en stor tyr. Når tyren er spottet vil
du jage til fods, på snesko eller på ski.
Skudafstand til moose er i gennemsnit er 50 - 200 m
Indkvartering:
Lejrene er med polartelte eller hytter. De er varme, men har ingen moderne
bekvemmeligheder. Telte/hytter er udstyret med komfur og feltsenge.
Elektriciteten leveres af generatorer. Der er separate telte til at sove, spise og
til bruser. Hver lejr har tolk og kok.
Vejr:
September - oktober: I dagtimerne temperaturen er 10-15 C og i løbet af
natten er det -10 - 0 C
November - December: I dagtimerne temperaturen er -10 til -20 C og i løbet
af natten er det -15 til -25 C
Bestilling og betaling:
Jagten anses for at være bestilt, når vi har modtaget depositum 50% af de
samlede omkostninger og bekræftet jagten. Denne betaling skal ske senest
14 dage efter bestillingen.
Den sidste betaling skal ske senest 60 dage før jagtens startdatoen.
Hvis jagten annulleres mere end 180 dage før jagten startdato, vil depositum
blive refunderet fratrukket kr. 3.750 pr. klient i ekspeditionsgebyr.
Annullering mellem 180 -60 dage før jagten startdato depositum er tabt.

Annullering 60 dage eller mindre før jagten startdatoen, de samlede
omkostninger jagten er tabt
Særlige krav
Jagt i vildmarken kan være krævende. Jægeren skal være i stand til at
anbringe et skud nogenlunde sikkert ud til ca. 250 meters afstand.
Konditionen skal være over middel, og et besøg ved lægen for et helbredstjek
før afrejsen er en særdeles god ide, hvis man har den mindste smule
usikkerhed om eget helbred. Der er langt til nærmeste lægehus.
Særlige bemærkninger: Jagten er overgivet til naturens nåde og
barmhjertighed. Lokale forhold kan sammen med vejr og vind påvirke jagtens
resultat, og der er ingen tilbagebetaling, hvis man må ændre programmet
undervejs, eller ikke kan opnå det, som var tilsigtet. Succesraten er dog
næsten 100 %, forudsat at egne evner slår til. Træning både med krop og
riffel er en god ide, før man tager af sted.
Alle priser er baseret på EUR/DKK kurs 7,45.
Kontakt:

Danmark: Jens Einar Rasmussen

22 77 30 22
jer@spartahunt.com

Norge: Carsten Jørgensen

90 89 88 94
cj@spartahunt.com

