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LA PAMPA  
Ca. 750 km fra Buenos Aires ligger provinsen La Pampa. 
For at komme her til flyver man fra Buenos Aires til 
Sanata Rosa lufthavn. 

Landskabet i provinsen er meget fladt, men med mange 
træer og buske som gør det til et spændende sted at 
pürche.

Vi råder over 25.000 ha hvor der bliver jaget otte slags 
trofæer – kronhjort, dåhjort, black buck, bøffel, vildsvin, 
axis deer four horned sheep og vildged.

Dagen starter tidlig om morgenen, når det stadig er 
mørkt, med at man færdes til ønskede jagtterræn. Selve 
jagten begynder ved solopgang. 

I La Pampa indkvarteres man i et fint gammelt landsted 
som er hyggeligt renoveret. Her er der tre enkeltværelse 
og tre dobbeltværelser. På denne tur skal du ikke 
spekulere på noget, der er taget hånd om alt. Transport, 
drikkevarer under jagten og åben bar efter jagten, 
morgen-, middags- og aftensmad med fremragende mad 
fra det argentinske køkken, kendt for deres høje kvalitet 
på kød og vin, er nogle af de ting der indgår i prisen.

Jagttider: 
– Black buck: Må jages hele året
– Bøffel: Må jages hele året
– Kronhjort: 01/03 til 31/07
– Dåhjort: 01/03 til 31/07
– Vildsvin: 01/03 til 31/07 
– Axis Deer: 01/11 til 31/05
– Four Horned Sheep: Må jages hele året
– Vildged: Må jages hele året
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Prisen inkluderer
• 7 jagtdage, jagt 1:1   
• Transport fra og til Santa Rosa lufthavn 
• Ophold i dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse)
• Fuld forplejning
• Klargøring af trofæ i marken
• Jagttegn
• Transport under jagten

Ikke inkluderet i prisen
• Fly til og fra Buenos Aires 
• Indenrigsfly
• Trofæafgift, se prisliste
• Leje af riffel, 50 USD pr. dag
• Konservator 
• Hjemsendelse af trofæer
• Tillæg for enkeltværelse, Kr. 600 pr. dag 
• Ekstra opholdsdage for jæger, Kr. 2.500 pr. dag 
• Ledsager, Kr. 1.500 pr. dag
• Administrationsgebyrer (Kr. 380) 

OBS! Et anskudt dyr = nedlagt dyr

Trofæpriser 

PR. JÆGER

KR. 15.995,-

Art Pris i USD 

Blackbuck $ 1.430,-

Bøffel $ 3.420,-

Axis deer $ 2.790,-

Vindsvin, keiler $ 720,-

Kronhjort, trofæbærende $ 3.570,-

Kronhjort, afskydning $ 1.860,-

Dåhjort $ 2.200,-

Four Horned Sheep $1.250,-

Vildged $1.100,-


