Lov tajmena na řece Koppi v Chabarovském kraji
Řeka Koppi odvádí vodu z jihovýchodního svahu hory Jako -Jani (1681 м) — jednoho z vrcholů
pohoří Sichote-Alia. Délka řeky je 217 km.V horním a středním toku je 1,5 — 2 m hluboká
a množství mělčích peřejí se střídá s místy se slabším proudem a hloubkou okolo 3 metrů.
V dolním toku se hloubka zvyšuje na 5-15 m.
Na této krásné řece je minimální osídlení.Také se na ní zachovala populace tajmena v původním
stavu. Místo začátku zájezdu — řeka Kopi 700 km od Chabarovska v Sovjetskogavanskom rajoně
Zájezd je možno uskutečnit v kterémkliv termínu od konce května do konce října.

Objekty lovu - tajmen (hucho perryi),siveni (salvenius alpinus malma,salvenius leucomaneis),lipan
(thymalus
arcticus grubei), lososi (oncohorhynchus masu,oncohornynchus keta,oncohornynchus gorbuscha).
Délka zájezdu —8 dnů, z toho 6 dnů rybolovu nebo se upravuje podle přání klienta. Ve skupině může být max. 6 rybářů.
Cena zájezdu na 6-8 dnů pro 4-5 rybářů..............4 3oo €
pro 6 rybářů.................3 6oo €
Každý další den lovu 270 €
V této ceně je zahrnuto:
Setkání skupiny s průvodci na letišti v Chabarovsku
Transport auty z Chabarovska do místa lovu
Pronájem vybavení tábora
Plná penze
Služby personálu
Pronájem motorových člunů ( 1 člun na 2 lidi + náklad )
V ceně není zahrnuto:
Strava a ubytování v Chabarovsku v případě nepřízně počasí
( týká se přeletu vrtulníkem nebo letadlem)
Pronájem rybářských potřeb
Doplňkové platby:
Speciální strava ( diety apod.)
Alkoholické nápoje
Možnost družicového spojení s okolním světem
Strava v průběhu transportu z Chabarovska do místa lovu
Program:
1 den
Příjezd do Chabarovska a přesun do místa lovu
2 až 7 den
Dny rybolovu.Ráno po snídani výjezd na člunech SOLAR max. 10 km od tábora.Loví se z člunů při samovolném
unášení po proudu nebo ze břehu. Návrat do tábora je vždy večer.Obvykle se tábor po dvou nocích přesouvá na
nové místo.
8 den
Přejezd do Chabarovska a odlet směr Moskva.
Schéma transportu:
Lety Moskva — Chabarovsk jsou vypravovány každodenně.Po příletu do Chabarovska následuje přesun do místa
rybolovu auty ( nissan,toyota) asi 7oo km.Ve městě Sovjetskaja Gavan přestup na čluny a dále asi 2 hodiny jízdy.
Je však možné tuto cestu absolovovat vrtulníkem MI 8 nebo letadlem AN 24,což se samozřejmě projeví na
celkové ceně zájezdu.
Kontak: Gränz Petr
e-mail: xgranzp@seznam.cz
tel.:
+420603 787 167
web: www.lovtour.cz
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