METSÄSTYSTÄ LAPISSA
HINNASTO 2018
Metsästystila Ainola on ainoastaan tunnin ajomatkan päässä Rovaniemen lentoasemalta. Ainola tarjoaa ainutlaatuiset
metsästysmahdollisuudet Suomen ja Ruotsin Lapissa. Korkeatasoinen majoituksemme, täysihoito sekä parhaat
mahdolliset koiranohjaajat ja koirat antavat Sinulle mahdollisuuden keskittyä metsästykseen.

HINTA/HLÖ
Ryhmä

Lisähinta/vrk ei

Hinta/hlö oleskelun pituuden mukaisesti (Euro)

koko

1 vrk

2 vrk

3 vrk

4 vrk

5 vrk

6 vrk

7 vrk

4-9
henk.

1090,00

2040,00

2990,00

3940,00

4890,00

5840,00

6790,00

metsästävältä asiakkaalta
Euro 290/hlö/vrk

HINTA SISÄLTÄÄ
Kuljetuksen * Opastuksen * Täysihoidon sekä majoituksen (hintaan ei sisälly juomia)* Vakuutuksen * ALV:n

•

HIRVEN
METSÄSTYS

1.-20.9.2018 & 13.10.2018 -15.1.2019 SUOMESSA

Hirvenmetsästykseen vaaditaan ase jonka luodin paino ylittää 10g. Oranssi päähine sekä liivi ovat pakollisia varusteita
metsästäjällä. Hirvenmetsästäjällä tulee metsästyskortin lisäksi olla voimassa oleva ampumakoe suoritettuna. Metsästystapoja
on monia. Ensimmäinen tapa on kyttäysmenetelmä jossa riistaa kytätään riistapelloilla ruokintapaikoilla varhain aamulla tai
myöhään iltasella – tämä menetelmä sopii kaiken ikäisille. Myös kutsumalla metsästäminen on laji joka sopii hyvin kaiken
ikäisille metsästäjille. Vauhdikkain ja aktiivisin menetelmä on pysäyttävällä hirvikoiralla metsästäminen. Tämä menetelmä on
useasti myös parhaiten tulosta tuottava. Keskimääräiset lämpötilat: Lokakuu + 5 C, Marraskuu – 5 C. Jokaisella metsästäjällä
on mahdollisuus saada saalista.
KAATOMAKSUT:
•
Sonni 800 euroa + 100 euroa/piikki
•
Lehmä 800 euro, vasa 400 euroa

•
FASAANIN
METSÄSTYS

METSON, TEEREN,
PYYN METSÄSTYS.
(Riekko on
rauhoitettu!)
MUU METSÄSTYS
SEKÄ
AKTIVITEETIT

1.9.2018.-28.02.2019 SUOMESSA

Metsästys tapahtuu omalla fasaanialueella (n. 50 ha) jossa metsäsaarekkeita jotka antavat linnuille hyvän suojan.
Fasaaninmetsästyksessä käytetään apuna karkoittavaa tai seisovaa lintukoiraa. Fasaanin metsästys sopii kaiken ikäisille /
kuntoisille metsästäjille. Fasaanin metsästyksessä tarvitaan hyvin vähän metsästysvarusteita koska metsästys tapahtuu tilan
välittömässä läheisyydessä. Fasaaninmetsästys sopii erinomaisesti ohjelmana kokousryhmille tai lyhyen viikonloppu
metsästysmatkana. Hinta sisältää 2 lintua/päivä/metsästäjä lisälinnuista perimme € 50,-/lintu.

•
10.9.2018 - 10.12.2018 SUOMESSA
Metsästyksessä käytetään yleensä haulikossa 7-3 nron panoksia. Yleisin tapa metsästää kanalintuja on seisovan lintukoiran
käyttäminen. Metsästyksessä voidaan myös käyttää asiakkaan omia koiria jos asiakas näin toivoo. Kanalinnun metsästys on
yksi parhaimmista tavoista tehdä tuttavuutta lapin kauniin sekä puhtaan luonnon kanssa. Päivittäinen metsästys vaihtelee 2-10
km. välillä riippuen asiakkaan kunnosta. Keskilämpötila: Syyskuu + 12 c, Lokakuu + 5 c.
Päivän aikana sallitaan enintään 3 lintua/päivä/metsästäjä, ei kaatomaksuja.

•
•

Jäniksen metsästys 1.9. 2018 – 28.2.2019 SUOMESSA
Sorsan sekä hanhen metsästys 20.8.-31.12.2018 alkaen klo 12:00 SUOMESSA

Ainolassa on todella hyvät maastot vaeltamiseen sekä kalastamiseen ympäri vuoden. Puhtaat vesistöt sekä unohtumattoman
kauniit maisemat takaavat nautinnollisen liikkumisen maastossa.

YHTEYSTIEDOT

"
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