
RUSKÁ FEDERACE – DÉLTA ŘEKY 

VOLHY, ASTRACHAŇSKÁ OBLAST 2015 

- vodní pernatá, rybolov 

 

Lovecká oblast:  Astrachaňská oblast, Kamyzjaksky rajon, delta řeky Volhy  

Lovecké termíny:  listopad/prosinec  (předpokládáme termín 21.11. – 28.11.2015) 

Počet lovců ve skupině:  3 - 10  

Délka pobytu: z/do Astrachaň 7 dnů,  5/6 dnů lovu 

Způsob lovu: vodní pernatá na tahu, za pomoci balabánů, bažant ploužením, se psy, rybaření   

Lovecký doprovod:   2/1 (2 lovci / 1 průvodce s motorovou loďkou) 

Ubytování:   komfortní domky v lovecké základně  

Časový posun:  + 3 hodiny (letní čas), + 2 hodiny (zimní čas) 

Přesuny:  z Evropy let do Moskvy (cca 2:45), dále let do Astrachaně (cca 2:25) a dále mikrobusem na 

základnu (cca 50min) 

 

Cena za lov:  1.300€ 

Cena zahrnuje:  7 dnů, 5/6 lovu  (celodenní lov vodní pernaté nebo rybolov), ubytování v plně 

vybavených domcích,  plná penze (v době lovu oběd řešen formou „balíčků), profesionální doprovod 

2/1 (1 lovecký průvodce na 2 klienty), motorová loďka, transfer Astrachaň / základna a zpět, lovecká 

licence, rybářská licence, všechny ulovené kachny, pozvání, organizační poplatek, možnost využití 

biliardu, wifi, transfery v době lovu jiným prostředkem než loďka) 

Cena nezahrnuje:  

- letenku do Astrachaně a zpět  (cca 13.500 Kč)  

- vízum (2.190Kč přes agenturu bez účasti klienta, 1.190Kč – samostatné vyřízení klientem) 

- noční lov husí – 230€/lovec (zahrnuje motorovou loďku s kajutou,  s doprovodem  1/1, 

veškeré palivo,  licence k lovu, veškerá ulovená zvěř) 

- nájem zbraně (Browning, Benelli, Beretta) –  1.000RUB/den (platba v € dle aktuálního kurzu) 

-  ruské zbraně – 500RUB/den (platba v € dle aktuálního kurzu) 

- dovozní permit na zbraň + doprovod zbraně  200€/klient  +  cena letenky pro 

doprovod/skupina  (v případě účasti se svojí vlastní zbraní) 

- pojištění, alkoholické nápoje, spropitné průvodcům,  

- ubytování v hotelu a strava mimo  lovecký revír /nepředpokládá se/ 

- nadváhu v letadle,  

- V.I.P. průchod letištěm /jen na přání klienta/ 

- veterinární permit na trofeje nutný pro dovoz do EU - 100€/skupina 

- dovoz a proclení trofejí  - po faktu na základě celního řízení 

 

 

Platební podmínky: 

- Zálohově do dubna 2015  - 50% ceny   + organizační a rezervační poplatek 

- Max 1 měsíc před samotným lovem doplatek  zbývajících 50% 

- ostatní případně čerpané služby se platí po faktu na místě plnění služby  

 

 

Poznámky: pobyt lze libovolně zkrátit, cena však zůstává 


