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DUEJAGT I ARGENTINA  
Argentina er velkendt for sin duejagt, både i kvalitet og 
kvantitet – der skydes millioner af duer hvert år.

Vores jagtområde ligger i Santa Fe provinsen ca. 640 km 
fra Buenos Aires. Det er tilladt at skyde duer hele året og 
ønsker man det, er det muligt at kombinere med ænder, 
agerhøns, blackbuck, axishjort, vildsvin og bøffel, alt efter 
hvilken tid på året man tager afsted.

På denne tur skal du ikke selv sørge for noget. 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. 
Under opholdet bor man i hytter tæt på jagtområdet, så 
de nemt kan tilgåes under jagten. 

Man flyver til Buenos Aires og derefter tager man 
indenrigsfly til en af de mindre lufthavne nær 
jagtområdet, præcis hvilken er afhængig af hvornår på 
året du ønsker at rejse. 

Turen er for grupper på 4 til 8 jægere.

Øvrige jagttider: 
– Blackbuck: Må jages hele året
– Bøffel: Må jages hele året
– Kronhjort: 01/03 til 31/07
– Vildsvin: 01/03 til 31/07 
– Axis Deer: 01/11 til 31/05 
– Ænder: 1/5 til 31/9
– Agerhøns: 1/9 til 1/8

PR. JÆGERKR. 24.995,-v. min 4 jægere



+45 60 18 80 89
info@boghjagtrejser.dk

boghjagtrejser.dk

Prisen inkluderer
• 5 jagtdage  
• 500 patroner
• Transport til og fra nærmest lufthavn
• Hotel dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse)
• Fuld forplejning
• Fri afskydning på duer 
• Leje våben (halv automat)
• Jagttegn
• Transport under jagten

Ikke inkluderet i prisen
• Fly til og fra Buenos Aires 
• Indenrigsfly
• Patroner til jagtgevær, ifølge dagspris
• Trofæafgift, se prisliste
• Leje af riffel, 50 USD pr. dag
• Konservator 
• Hjemsendelse af trofæer
• Tillæg for enkeltværelse Kr. 600
• Ekstra opholdsdage Kr. 4.500 pr. dag 
• Ledsager Kr. 2.500 pr. dag
• Administrationsgebyrer (Kr. 380) 

OBS! Et anskudt dyr = nedlagt dyr

Trofæpriser

PR. JÆGER

KR. 24.995,-
v. min 4 jægere

Art Pris i USD 

Blackbuck $ 1.430,-

Bøffel $ 3.420,-

Axis deer $ 2.790,-

Vindsvin, keiler $ 720,-


