ESPERAS AOS JAVALIS
TABELA DE PREÇOS/2021
1º DIA

2º DIA

JORNADA (POR POSTO)

90,00 €

30,00 €

CADA TIRO

35,00 €

35,00 €

1º ABATE (FERIR OU COBRAR)

100,00 €

100,00 €

2º ABATE (FERIR OU COBRAR)

100,00 €

100,00 €

(Preços válidos até 31 de dezembro de 2021)

REGULAMENTO
1) Só é permitido o abate de javalis machos adultos.
2) O abate de fêmeas adultas poderá ser autorizado pontualmente, mediante indicação por
parte do técnico da EDIA, responsável pela jornada cinegética.
3) Cada caçador poderá abater, no máximo, dois javalis, no conjunto das duas noites.
4) O preço da inscrição inclui um lanche que será servido antes da jornada cinegética.
5) O caçador pode fazer-se acompanhar, para o seu posto de caça, por uma pessoa.
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6) O acompanhante pagará o valor de 15,00€/dia (quinze euros) e terá direito ao lanche que é
servido antes da caçada.
7) O incumprimento das instruções do técnico da EDIA que acompanha os caçadores, ou um
comportamento desobediente e desrespeitador, incorrem numa multa de 250,00€ (duzentos
e cinquenta euros).

OBSERVAÇÕES
1) O PNN dispõe de 4 postos de caça para vender. Caso existam mais que 4 interessados, será
realizado um sorteio, 28 dias antes da data da realização da respetiva jornada. O sorteio
será realizado no PNN e aberto aos inscritos.
2) O Parque de Natureza de Noudar (PNN) dispõe de condições especiais para os caçadores e
seus acompanhantes, mediante a aplicação de um desconto de 25% (vinte e cinco por cento),
em alojamento e refeições.
3) Válido para caçadores em exercício cinegético no PNN.
4) Todos os preços e condições estão sujeitos a confirmação com a marcação/reserva.
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