
 

 

 

  

  

MMaarrccoo  PPoolloo  &&  MMiidd--AAssiiaann  IIbbeexx  HHuunnttiinngg  iinn  KKyyrrggyyzzssttaann  
  

KKyyrrggyyzzssttaann  hhaass  bbeeccoommee  aa  ffaammoouuss  ddeessttiinnaattiioonn  ffoorr  bbiigg  ggaammee  hhuunntteerrss  sseeeekkiinngg  tthhee  ffaammoouuss  IIbbeexx..  

EEmmppiirree  ooff  SSiibbeerriiaann  IIbbeexx  iiss  tthhee  llooccaall  nnaammee  ooff  tthhee  TTiieenn  SShhaann  MMoouunnttaaiinnss  iinn  KKyyrrggyyzzssttaann,,    

wwhheerree  tthhee  bbiiggggeesstt  ssppeecciieess  ooff  MMiidd--AAssiiaann  IIbbeexx  ((CCaapprraa  ssiibbiirriiccaa  aallaaiiaannaa))  iinnhhaabbiitt..  

BBiigg--ssiizzee  ttrroopphhiieess  rreeaacchh  4433’’’’  ttoo  5555’’’’  ((111100  ttoo  114400  ccmm))  iinn  lleennggtthh  wwiitthh  tthhee  bbaassee  mmeeaassuurriinngg    

ooff  1100’’’’  ttoo  1122’’’’  ((2255  ttoo  2299  ccmm))..  TToo  ttaakkee  ssuucchh  aa  ttrroopphhyy,,  oonnee  hhaass  ttoo  aacccceepptt  aa  cchhaalllleennggee  aatt    

eelleevvaattiioonnss  ooff  99,,000000  ttoo  1122,,000000  ffeeeett  ((33,,000000  ––  44,,000000  mmeetteerrss))..  IIbbeexxeess  aarree  eeaassyy  ttoo  bbee  sseeeenn    

eeaarrllyy  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg,,  ssiinnccee  tthheeyy  ffeeeedd    

aatt  tthhiiss  ttiimmee  ooff  tthhee  ddaayy  aanndd  ttrraavveell  ttiillll    

aapppprrooxxiimmaatteellyy  99  aa..mm..  AAfftteerr  99  aa..mm..,,  iiff  nnoott    

ssppooookkeedd,,  tthheeyy  tteenndd  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  ppllaacceess,,    

wwhheerree  tthheeyy  ccaann  lliiee  uupp  dduurriinngg  tthhee  ddaayy..    

AAfftteerr  55  pp..mm..  tthheeyy  ggeett  bbaacckk..  HHuunntteerr  aanndd    

eexxppeerriieenncceedd  gguuiiddee  ddoo  ggllaassssiinngg  aanndd  ssppoottttiinngg,,    

wwhheenn  IIbbeexxeess  ssttaayy  iinn  rroocckkss  oorr  wwhhiillee  ttrraavveelllliinngg..    

IIff  aa  ggoooodd  oonnee  iiss  ssppootttteedd,,  tthheeyy  ssttaallkk  iitt  aass  ffaarr    

aass  aa  sshhoooottiinngg  rraannggee..  HHuunntteerr  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  

  ttoopp  ooff  hhiiss  pphhyyssiiccaall  sshhaappee  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  hhuunntt    

ssuucccceessssffuull  aass  wweellll  aass  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  sshhoooott  aatt    

aa  lloonngg  rraannggee  ((225500––330000  yyaarrddss))..TThhee  iibbeexxeess    

tthheerree  aarree  tthhee  llaarrggeesstt  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  uupp  ttoo  6600  iinncchheess  iinn  hhoorrnn  lleennggtthh..  IItt  iiss  aann  uunnffoorrggeettttaabbllee  

aaddvveennttuurree  ttoo  hhuunntt  aatt  1100,,000000  ffeeeett  oonn  aa  hhoorrsseebbaacckk,,  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  bbeeaauuttiiffuull  aallppiinnee  ppaannoorraammaa..  

OOtthheerr  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  cchhuukkaarr  aarrttrriiddggee  aanndd  SSiibbeerriiaann  RRooee  ddeeeerr  hhuunnttiinngg  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhiiss  

ttrriipp,,  wwhheenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  pprreesseennttss  iittsseellff..  

YYoouu  ggoottttaa  kknnooww  --  wwee  mmaakkee  yyoouurr  hhuunntt  ssaaffee&&ssuucccceessssffuull..  
  

RRoouuttee::  
  

TThhee  mmoosstt  ccoonnvveenniieenntt  aanndd  rreelliiaabbllee  sseerrvviiccee  ttoo  BBiisshhkkeekk  iiss  oonn  TTuurrkkiisshh  AAiirrlliinneess  vviiaa  ssttaannbbuull,,TTuurrkkeeyy..  

OOuurr  EEnngglliisshh  ssppeeaakkiinngg  rreepprreesseennttaattiivvee  wwiillll  mmeeeett  yyoouu  aatt  aannyy  aaiirrppoorrtt  ooff  yyoouurr  aarrrriivvaall  aanndd  aassssiisstt  yyoouu  

tthhrroouugghh  ccuussttoommss..HHee  wwiillll  ddoo  eevveerryytthhiinngg  ttoo  eexxppeeddiittee  tthhee  ccuussttoommss  pprroocceedduurree..  YYoouu  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  

ttoo  aa  rreessttaauurraanntt  ffoorr  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  tthheenn  bbyy  ccaarr  ttoo  tthhee  hhuunnttiinngg  aarreeaa..  TThhee  ttrraannssffeerrss  llaasstt  ffrroomm  1166  ttoo  

1188  hhrrss  ddeeppeennddiinngg  oonn  aarreeaa..  

  

  

  

  



 

 

 

  

AArreeaass  

IIssssyykk--KKuull  rreeggiioonn::  KKaarraa  SSaayy  --  IIbbeexx  &&  AArrggaallii  aarreeaass  
  

CCaammppss  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  

CCaammpp  iinn  KKyyrrggyyzzssttaann  aarree  llooccaatteedd  aatt  88,,550000  ffeeeett..  TThhiiss  iiss    

hhuunntteerrss  hhoouussee  wwiitthh  bbeeddss,,  wwaarrmm,,  cclleeaann  aanndd  ccoommffoorrttaabbllee    

wwiitthhsseeppaarraattee  aarreeaass  ffoorr  ddiinniinngg,,  sslleeeeppiinngg  aanndd  tthheerree  iiss    

eelleeccttrriiccaall  ggeenneerraattiioonn  tthheerree..  YYoouu  wwiillll  ffiinndd  aa  ggoooodd  ffoooodd  aanndd    

aa  qquuaalliittyy  sseerrvviiccee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

HHuunnttiinngg  

HHuunntt  oonn  eelleevvaattiioonn  uupp  ttoo  33,,550000--  33,,770000  mmeetteerrss..  IInn    

tthhee  mmoorrnniinngg  yyoouu  llooaadd  oonnttoo  yyoouurr  hhoorrssee..  DDuurriinngg  tthhee    

ddaayy  yyoouu  mmaayy  ttrraavveell  tthhee  uuppppeerr  eeddggeess  ooff  tthhee    

mmoouunnttaaiinnss,,  ggllaassssiinngg  tthhee  hhiillllssiiddeess  aanndd  ffeeeeddiinngg  aarreeaass    

IItt  iiss  aa  ssppoott  aanndd  ssttaallkk  hhuunntt..  FFoorr  lluunncchh  iinn  tthhee  ffiieelldd  wwee    

ooffffeerr  yyoouu  hhoott  ddrriinnkkss,,  ssaannddwwiicchheess,,  aanndd  mmeeaatt..  OOnnccee    

tthhee  ttrroopphhyy  iiss  llooccaatteedd,,  yyoouu  ccoommpplleettee  yyoouurr  ssttaallkk  oonn    

ffoooott..  PPhhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonn  iiss  aa  ffaaccttoorr  oonn  tthhee  ssttaallkkiinngg    

ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  hhuunntt..  AA  lloonngg  rraannggee  sshhoooottiinngg,,  uupp  ttoo    

440000  yyaarrddss  iiss  nnoorrmmaall..  

SSppiikkee  ccaammpp  aanndd  hhoorrssee  rriiddiinngg  iiss  aa  bbiigg  ppoorrttiioonn  ooff  yyoouurr  hhuunntt..  
  

  



 

 

 

HHuunnttiinngg  sseeaassoonn  

TThhee  sseeaassoonn  iiss  ffrroomm  SSeepptteemmbbeerr  11  ttoo  DDeecceemmbbeerr  55..  
  

CClliimmaattee  

UUssuuaallllyy,,  wweeaatthheerr  iiss  ffaavvoorraabbllee  aanndd  mmoorree  pprreeddiiccttaabbllee  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  dduurriinngg  tthhee  hhuunnttiinngg  

ppeerriioodd..  DDuurriinngg  ddaayylliigghhtt  hhoouurrss  iinn  OOccttoobbeerr  tthhee  tteemmppeerraattuurree  iiss  ffrroomm  4455  ttoo  5577  FF  //  55  ttoo  1155  CC  

aanndd  aatt  nniigghhtt  1144  ttoo  2233  FF  //  --55--1100  CC..  IInn  NNoovveemmbbeerr  tthhee  tteemmppeerraattuurree  iiss  ffrroomm  55  ttoo  1144  FF//  --1100--  

1155  ddeeggrreeeess  CCeellssiiuuss  aanndd  dduurriinngg  nniigghhttttiimmee  ffrroomm  --  44  ttoo  ++  55  FF  //  --1155  --2200  ddeeggrreeeess..  WWiinnddyy  

ccoonnddiittiioonnss..  
  

SScchheedduullee  

DDaayy  11  aarrrriivvaall  iinn  BBiisshhkkeekk,,  ttrraavveell  ttoo  tthhee  hhuunnttiinngg  aarreeaa  aapppprrooxx  1166--1188  hhoouurrss,,  aaccccoommmmooddaattiioonn..  

DDaayy  22--88  77  ddaayy  hhuunntt  

DDaayy  99  rreettuurrnn  ttoo  BBiisshhkkeekk,,  cchheecckk  iinnttoo  hhootteell  

DDaayy  1100  ddeeppaarrttuurree  BBiisshhkkeekk  
  

PPRRIICCEE  ffrroomm  BBiisshhkkeekk  

1100--ddaayy  ttrriipp,,  77--ddaayy  hhuunntt,,  11xx22,,  iinncclluuddiinngg  oonnee  IIbbeexx  ttrroopphhyy  €€  55..000000  ((oorr  $$66..550000)),,  

1100--ddaayy  ttrriipp,,  77--ddaayy  hhuunntt,,  11xx22,,  iinncclluuddiinngg  oonnee  AArrggaallii  MMaarrccoo  PPoolloo  ttrroopphhyy  €€1166..550000  (($$2222..000000))  

1100--ddaayy  ttrriipp,,  77--ddaayy  hhuunntt,,  11xx22,,  iinncclluuddiinngg  oonnee  AArrggaallii  &&  oonnee  IIbbeexx  ttrroopphhyy  €€1188..000000  (($$2244..000000))  
  

RReeffuunndd  iiff  nnoo  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  AArrggaallii  €€  1100..000000,,--      

RReeffuunndd  iiff  nnoo  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  IIbbeexx  €€  33..550000,,--  

WWoouunnddeedd  aanndd  lloosstt  aanniimmaall  ––  nnoo  rreeffuunndd!!  

NNoonn--hhuunntteerr  ffeeee  €€  11..550000  
  

AAddddiittiioonnaall  ttrroopphhyy  ffeeee::  

IIbbeexx  €€  22..550000,,--  (($$33..550000))  

WWoollff  €€  550000,,--  

YYaakk    €€  22..550000,,--  

  

BBooookkiinngg  ffeeee  €€  770000  iiss  ttoo  bbee  ppaaiidd  uupp  ffrroonntt  ffoorr  eevveerryy  aaddddiittiioonnaall  bbiigg  ggaammee  ttaagg,,  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  

RRAAGGOOZZIINN  WWOORRLLDDWWIIDDEE  HHUUNNTTIINNGG  aafftteerr  hhaarrvveessttiinngg  aann  aanniimmaall  tthhiiss  aammoouunntt  iiss  ttaakkeenn  iinnttoo  

aaccccoouunntt  ffoorr  ttrroopphhyy  ffeeee..  

  

PPrriicceess  aarree  rreedduucceedd!!!!!!  
  

  

  



 

 

 

  

PPrriiccee  iinncclluuddeess::  

  IInnvviittaattiioonn  lleetttteerr,,  ffiirreeaarrmm  ppeerrmmiitt,,  hhuunnttiinngg  ppeerrmmiitt,,  ssttaattee  ffeeee,,  vveetteerriinnaarryy  cceerrttiiffiiccaattee  

  MMeeeettiinngg  uupp  aanndd  ddrroopp  ooffff  aatt  tthhee  aaiirrppoorrtt  

  HHootteell  aanndd  mmeeaallss  iinn  BBiisshhkkeekk  aafftteerr  tthhee  hhuunntt  

  AAllll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  hhuunnttiinngg  rreeggiioonn  

  AAllll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ((jjeeeeppss,,  hhoorrsseess))  iinn  tthhee  hhuunnttiinngg  aarreeaa  

  AAccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  ffoooodd  iinn  tthhee  ccaammpp    

  11xx22  sseerrvviiccee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  gguuiiddee  

  AAllll  sseerrvviinngg  ssttaaffff  iinncclluuddiinngg  oonnee  iinntteerrpprreetteerr  ppeerr  ggrroouupp  
  

TThhee  pprriiccee  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee::  

  AAiirrlliinnee  ttiicckkeett  ttoo//ffrroomm  BBiisshhkkeekk  

  VVIISSAA**  

  AAllccoohhooll,,  iitteemmss  ooff  aa  ppeerrssoonnaall  nnaattuurree  

  EExxcceessss  lluuggggaaggee  ppaayymmeenntt  cchhaarrggeedd  bbyy  aaiirrlliinneess  

  SSiigghhttsseeeeiinngg  pprrooggrraamm  

  TThhee  ccoosstt  ooff  aannyy  eexxttrraa  hhuunnttiinngg  ddaayyss  

  NNoonn--hhuunntteerr  ffeeee  

  TThhee  ccoosstt  ooff  aaddddiittiioonnaall  ttrroopphhiieess  

  TTrroopphhyy  sshhiippmmeenntt  

  TTiippss  
  

**  VVIISSAA::  KKyyrrggyyzzssttaann  vviissaa  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  pprriioorr  ttoo  ddeeppaarrttuurree  oorr  uuppoonn  aarrrriivvaall  iinn  BBiisshhkkeekk  ffoorr  $$7700  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

 

  

  

BBOOOOKKIINNGG  AANNDD  PPAAYYMMEENNTT  

AA  5500  %%  ddeeppoossiitt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhoolldd  yyoouurr  hhuunntt  ddaattee..  FFIINNAALL  PPAAYYMMEENNTT  iiss  dduuee  6600  ddaayyss  pprriioorr  

ttoo  hhuunntt  ssttaarrttiinngg  ddaattee..  CCaanncceellllaattiioonn  9900  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  hhuunntt  ssttaarrttiinngg  ddaattee,,  tthhee  ffuullll  ddeeppoossiitt  iiss  

rreeffuunnddeedd  lleessss  UUSS$$  11..000000,,--  ppeerr  hhuunnttiinngg  cclliieenntt  hhaannddlliinngg  ffeeee..  

CCaanncceellllaattiioonn  9900  ttoo  6611  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  hhuunntt  ssttaarrttiinngg  ddaattee,,  tthhee  ffuullll  ddeeppoossiitt  iiss  ffoorrffeeiitteedd..  

CCaanncceellllaattiioonn  6600  ddaayyss  oorr  lleessss  pprriioorr  ttoo  hhuunntt  ssttaarrttiinngg  ddaattee,,  tthhee  ttoottaall  hhuunntt  ccoosstt  iiss  ffoorrffeeiitteedd..  

  

  
  

WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  sseeeeiinngg  yyoouu  iinn  KKyyrrggyyzzssttaann!!  
  

  


