
"HIGH VOLUME" DUEJAGT"HIGH VOLUME" DUEJAGT
OG FISKERI I ENTRE RIOS OG FISKERI I ENTRE RIOS 

For den dedikerede fuglejæger der ønsker udfordrende skud, og duer der kommer i tusindvis hele dagen.

Samtidig er det også muligt at kombinere duejagten med noget fantastisk fiskeri på Parana-river tæt ved

indkvarteringen.

Udfordrende jagt Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering i lodge Haglbøssejagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

"High Volume" duejagt og fiskeri i Entre R..."High Volume" duejagt og fiskeri i Entre R...

HØJDEPUNKTER

"High volume" duejagt
Ikke usædvanligt at skyde over 2000 skud om
dagen!
Noget af verdens bedste Golden Dorado fiskeri
på Parana-river
Fantastiske indkvarteringer med god forplejning
og service
Jagt af særdeles høj standard
Smuk og varierende natur

Overblik

Vi er stolte over at kunne tilbyde vores kunder muligheden
for at jage med en af ??Argentinas bedste due-outfittere i
Entre Rios-regionen, lige nord for byen Buenos Aires.

Den lokale bestand af duer er de senere år eksploderet i
Entre Rios-provinsen på grund af en forøget
landbrugsproduktion i området. Området råder over våde,
grønne marker, som i voksende grad bliver omlagt til soja-,
majs- og durra-produktion. Dette har tiltrukket et
ualmindelig højt antal duer til regionen. Når du skyder duer
i Entre Rios er den eneste grænse din lyst til at skyde.

Det er ikke usædvanligt at skyde imellem 1000-2000 skud
om dagen!

Jagten

En typisk jagtdag begynder i lodgen med en god
morgenmad, og derpå kørsel til jagtområdet. Jagtguiderne
har inden orienteret sig om duernes flyvelinjer, for at kunne
sikre at jægerne bliver placeret i de optimale jagtområder.
Når man er ankommet til jagtområdet får hver jæger tildelt
en erfaren ”bird boy”, som vil anvise de enkelte jægere
deres pladser samt sørge for patroner, forfriskninger mm.
under jagten, og han vil også gerne stå til disposition med
lidt gode råd.

Jagtperiode

September - april 
(Bedste jagtperiode januar - april)
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 Udkast til rejseprogram 

Dag 1:
Ankomst til Buenos Aires lufthavn. En repræsentant fra
outfittern vil møde jer og transportere jer til
indenrigslufthavnen for jeres videre fly til Parana eller Santa
Fe lufthavn i Entre Rios regionen. Ved ankomst bliver
jægerne modtaget af outfitteren og man transporteres til
lodgen Estancia Cortaderas.
Duejagt resten af eftermiddagen/aftenen. 

Dag 2-4:
3 hele dages duejagt med indkvartering i Estancia
Cortaderas lodge.
(Mulighed for fiskeri hvis ønsket)

Dag 5:
Evt. duejagt om formiddagen.
Afrejse efter frokost og transport til Parana eller Santa Fe
lufthavn og med indenrigsfly til Buenos Aires og hjemrejse.
Det er muligt at bestille et par overnatninger i Buenos Aires
og opleve byen.
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OPHOLDOPHOLD

Estancia CortaderasEstancia Cortaderas

Estancia Cortaderas er et af de bedste opholdssteder i verden,
når det drejer sig om fuglejægere og lystfiskere. Lodgen ligger
nord for Buenos Aires i provinsen Entre Rios. Lodgen er opført i
traditionel kolonistil, men alligevel har lodgen alle de moderne
funktioner som et lille luksushotel har. En ting er helt sikkert! Du
vil ikke komme til at kede dig her. Outfitteren gør et stort stykke
arbejde i at kunne tilbyde de absolut bedste jagt- og
fiskearrangementer, og samtidig opretholde de bedst mulige
lodge-faciliteter.

Den nyrenoverede Estancia lodge er beliggende på en klippe 45
meter over den mægtige Parana River, og giver en betagende
udsigt over floddalen fra hvert af sine 10 rummelige værelser. Alle
værelser er udstyret med 2 queensize-senge, varme og
aircondition, privat bad og terrasse med udsigt.

Når du ankommer til Estancia lodge, vil du først gå gennem det
rummelige våbenrum. Her finder du våbenstativer og
opbevaringsområde for hver jæger. Dernæst træder man ind i
ankomst hallen, som blandt andet giver adgang til anden sal. 

Bekvemmelighederne på anden sal inkluderer bl.a. et spa, der
byder på et dampbad, sauna, massagerum og indendørs
jacuzzi med udsigt over den smukke floddal. Ankomst hallen
fører også til den elegante stue, der er flankeret af en bar og
underholdningsområde på den ene side og Estancia-
spisestuen på den anden side.

Mad og drikkevare
Efter en lang dag med jagt eller fiskeri vender jægerne tilbage
til lodgen, hvor der venter en afslappende aften med god mad
og drikke. Den indbydende pejs i stuen og den veludstyrede
bar vil hjælpe jægerne med at komme i en afslappet stemning,
inden aftensmaden serveres. Favoritterne fra kokken
inkluderer peberudstoppede duebryst indpakket i bacon og
grillet over trækul, duebryst “milanesa” (mørbrad, paneret og
stegt), stegte perdizben og lokale oste og pålæg. Argentinske
vine er berømte over hele verden, og Estancia kan prale af et
udvalg af nogle af Argentinas fineste mærker. Du kan blive
overrasket over, hvor meget du nyder udenlandske sorter som
den robuste Malbec eller Tannat.
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PARTNERPARTNER

ABHABH

ABH Outfitters har siden 1984 tilbudt nogle af Argentinas bedste
jagt- og fiskeoplevelser. De er kendt for at levere høj service samt
noget fremragende jagt og fiskeri. Jagtorganisationen er af meget
høj kvalitet og personalet har været i jagtbranchen i årtier.

Samtidig råder de over nogle fantastiske indkvarteringer, hvilket
er med til at fuldende oplevelsen. ABH er derfor i stand til at
tilbyde vores kunder nogle af de bedste jagt- og fisketurer
Argentina har at byde på.
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REVIRREVIR

Duejagt i Entre RiosDuejagt i Entre Rios

Den lokale bestand af duer er de senere år eksploderet i Entre
Rios-provinsen på grund af en forøget landbrugsproduktion i
området. Området råder over våde, grønne marker, som i
voksende grad bliver omlagt til soja-, majs- og durra-produktion.
Dette har tiltrukket et ualmindelig højt antal duer. Når du skyder
duer i Entre Rios er den eneste grænse din lyst til at skyde.

Lidt afhængig af årstiden vil man normalt jage frem til middag.
Derpå transporteres jægerne tilbage til lodgen, hvor der serveres
en rigtig lækker barbecue frokost i skyggen, og selvfølgelig indgår
Argentinas berømte oksekød og skønne vine i menuen. Derefter
mulighed for en lille siesta, inden man kl. 14 – 14:30 starter jagten
igen. Der jages normalt til mørket næsten falder på. Efter endt
jagt køres tilbage til lodgen, hvor værten venter med cocktails og
stor middag.

Jagtområderne bliver nøje fordelt og outfitteren forsøger at holde
et moderat jagtryk på alle områder, for altid at sikre sig det
maksimale antal duer. Jagtområderne er beliggende imellem
20-45 minutters kørsel fra lodgen og transporten finder sted i en
af outfitterens minibusser med klimaanlæg mm.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 overnatninger i delt dobbeltværelse på Estancia

Cortaderas lodge

4 dages duejagt (med mulighed for fiskeri)

Helpension og alle drikkevarer under opholdet

Argentinsk jagt- og fiskelicens

Leje af våben (halvautomater eller over & under)

Transport og assistance til og fra lufthavne i Buenos

Aires

Al transport under jagten

Alle gebyrer og licenser

Flybilletter København - Buenos Aires - Santa Fe t/r

Evt. hotelovernatninger i Buenos Aires før eller efter

jagten 

Bird boy USD 50 pr. dag (Betales direkte i kontant)

Ammunition på duejagten / USD 15 pr. kasse med 25

patroner

Upgrade til jagt på store duer (pigeons) med lokkere og

skjul USD 220 pr. dag 

Massage efter duejagten / 1 time ca. USD 50

Tillæg for enkeltværelse USD 200 pr. nat (Kun hvis

man anmoder om det) 

Ekstra jagtdag inkl. ophold og leje af våben, USD 665

pr. dag 

Ekstra overnatning uden jagt, USD 220 pr. dag 

Ekstra dags ophold for ledsager, USD 295 pr. dag 

Drikkepenge til personale/værten (Normalt USD 50-60

pr. jæger/dag)

EU-ansvarsforsikring USD 9,00

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Afregning af ammunition 

Ammunition brugt på duejagten betales direkte til outfitteren på stedet i kontant, eller via bankoverførsel efter hjemkomst. Alternativt

kan betalingen ske via Diana Jagtrejser efter hjemkomst ved endelig opgørelse af turen. Ved betaling igennem Diana

Jagtrejser tillægges der et administrationsgebyr på 5% af beløbet.
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VILDTARTERVILDTARTER

"High Volume" duejagt og fiskeri i Entre R..."High Volume" duejagt og fiskeri i Entre R...

Due, Klippe-/Pigeon, Blue
Rock-

Due, Øreplet-
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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