Tadsjikistan - Marco Polo på verdens tag

Nogle af de største Marco Polo Argali nedlægges i dette bjergrige land. Landet dækker
142.700 kvadratkilometer og med det højeste punkt Pik Imeni Ismail Samani på hele
7.495 meter. Landets befolkning udgør kun ca. 7 millioner mennesker. Størstedelen af
landet er dækket af bjerge, og mere end halvtreds procent af landet ligger mere end
3000 meter over havet. Republikken Tadsjikistan, tidligere kendt som den Tadsjikiske
Sovjetiske Socialistiske Republik, er et bjergrigt land i Centralasien. Det er en indlandsstat med grænser til Afghanistan mod syd, Kina mod øst, Kirgisistan mod nord og
Usbekistan mod vest. Landet bebos primært af tadtjikker, som deler kultur og historie

med iranerne, og som taler tadtjikkisk, et sprog tæt relateret til persisk. Tadsjikistan
betyder tadsjikernes land). Området var engang centrum for Samanide imperiet.

Information
Jagtområde
Jagtmetode
Sæson
Gruppestørrelse
Indkvartering
Jagtplan
Dag 1-2

De varme kilder ved Murghob.
Pürsch til fods og 4 x 4. Jagthøjde 4.000-5.000 m.
15. august – 1. december, bedste tid 15. oktober – 1.
december.
2 - 4 jægere pr. lejr.
Hytter, telte, yurts med varme og fly camps – forvent ikke 5stjernet luksus.
Ankomst til Dushambe og videre til Horok med fly. Transport
med bil til jagtområdet. Det tager 6 – 8 timer.
8 dages jagt.
Transport til Horok - Dushambe, fly hjem.

Dag 3 – 10
Dag 10-11 (12)
Priser
12 dage med 8 dages kr. 156.000,00 - Tilbagebetaling ved manglende vædder kr.
jagt inkl. 1 Marco
60.000,00
Polo Argali
Ophold
Ophold under jagten kr. 9.000, som betales direkte til outfitter
ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.
Ekstra jagtdage
kr.
3.375,00
Anskydning
kr. 45.000,00
Inkluderet: Jagt, flybillet skal købes separat hos flyselskab/rejsebureau. Star Alliance
flyver til Dushambe), jagtlicenser og helpension.
Ikke inkluderet: Trofæafgift for ekstra vildt, flybillet, indenrigsfly til jagtreviret eller fly
mellem revirerne, alkoholiske drikke, drikkepenge, Dip & Pack, hjemtransport af
trofæer, visa – søges i hjemlandet, formalitetspakke med invitation, VIP-service i
Dushambe og riffelimporttilladelse kr. 3.375,00, Cites tilladelse, hotelophold før og efter
jagten og personlige forsikringer.
Særlige krav
Jagt på Marco Polo Argali er ikke den nemmeste jagt, der findes. Jægeren skal være i
stand til at anbringe et skud nogenlunde sikkert på ud til 300 – 400 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. Medicin mod højdesyge anbefales at medføre. Jagten foregår hovedsagligt til
fods.
Særlige bemærkninger: Jagten er i Tadsjikistan mere end noget andet sted, overgivet
til naturens nåde og barmhjertighed. Lokale forhold, som nedbrud af køretøj i vanskeligt
terræn eller lignende, 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.
Har man i sit jægerliv kun prøvet at sidde i en hochstand og skudt råbukke, er der
meget, der skal trænes og optimeres, før beslutningen træffes om bjergjagt i
Tadsjikistan.

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. 90 dage før afrejse betales resten af jagten.
Den sidste betaling skal ske ved ankomst til Tadsjikistan.
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 -90 dage før jagten startdato depositum er tabt.
Annullering 90 dage eller mindre før jagtens startdatoen, de samlede omkostninger for
jagten er tabt
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

