PĒC VARAVĪKSNES FORELES
Unikāla makšķerēšanas tūre Uzbekistānā. Izbaudīsiet foreļu ķeršanu kalnu apstākļos, kā arī vērosiet
lieliskās ainavas jājiena laikā uz makšķerēšanas vietu. Forele ir plēsīga zivs, tāpēc piedāvājam gan
makšķerēšanu ar makšķeri, gan – ar spiningu.
Makšķerēšanas meistars parādīs zvejas vietas, nepieciešamības gadījumā vedīs trekingā. Telšu
nometnei vieta izvēlēta vienā no gleznainākajām vietām upes krastā. Pavārs galdā cels dažādā veidā
pagatavotas zivis. Vakarā pie ugunskura būs laiks dalīties iespaidos par makšķerēšanu.
Zivs: Varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss)
Piemērotākais laiks: maijs – oktobris.
1. diena.

05:00 – izbraukšana no Taškentas, 07:00 – ierašanās kalnu ciematā Nakts teltīs
Jakkatutā, 07:00 – 09:00 – rīta tēja, personīgo mantu sakārtošana ceļa
somās, sēšanās zirgos. 09:00 – izjāšana no Jakkatutas uz Kok-su upi.
09:00 – 15:00 – ceļš no Jakkatutas līdz makšķerēšanas vietai.
15:00 - 16:00 – pusdienas; 16:00 – 17:00 – telšu nometnes ierīkošana.
17:00 - 20:00 – makšķerēšana kopā ar profesionālu instruktoru. 20:00 –
21:00 – vakariņas, 22:00 - atpūta.

2. diena.

Makšķerēšana.
Nakts teltīs
07:00 - 08:00 – brokastis, 08:00 – 11:00 – makšķerēšana; 13:00 14:00 – pusdienas; 14:00 - 17:00 – pēcpusdienas atpūta; 17:00 – 20:00
– makšķerēšana; 20:00 – 21:00 – vakariņas, 22:00 – atpūta.

3. diena.

Makšķerēšana.
Nakts teltīs
06:00 - 06:30 – brokastis; 06:30 – 12:00 – makšķerēšana; 12:00 –
13:00 – pusdienas; 13:00 – 17:00 – pēcpusdienas atpūta; 17:00 – 20:00
– makšķerēšana; 20:00 – 21:00 – vakariņas; 21:00 – 22:00 – atpūta.

4. diena.

Makšķerēšana. Atgriešanās Taškentā.
06:00 – 07:00 – завтрак; 07:00 – 09:00 – nometnes novākšnaa. 09:00 15:00 – atpakaļceļš no makšķerēšanas vietas līdz Jakkatutai. 16:00 –
18:00 brauciens līdz Taškentai.

Cenā iekļauts:
- jājiens ar zirgiem maršrutā Jakkatuta – makšķerēšanas vieta – Jakkatuta;
- nakšņošana teltīs;
- trīsreizēja ēdināšana;
- makšķerēšanas instruktora pakalpojumi;
- makšķerēšas inventrārs (ja nav līdz);
- iebraukšanas atļaujas slēgtajās teritorijās.
Cenā nav iekļauts:
- transports Taškenta – Jakkatuta – Taškenta (to iespējams organizēt nepieciešamības gadījumā par
papildu samaksu).
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