
VERDENSKLASSEVERDENSKLASSE
DUEJAGT I CORDOBADUEJAGT I CORDOBA

For jægere som ønsker maksimal intensitet på deres fuglejagt, er der intet i denne verden som slår

argentinsk ”high-volume” duejagt. Cordoba regionen er kendt for deres millioner af duer og er det sted i

verden hvor du kan opleve en af de mest intense duejagter!

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

Verdensklasse duejagt i CordobaVerdensklasse duejagt i Cordoba

HØJDEPUNKTER

Områder, hvor himlen bogstaveligt talt myldrer af
fugle
Tusindvis af skudchancer
Virkelig en jagt i særklasse!
For jægeren, som ønsker maksimal intensitet på
deres fuglejagt

Overblik

Her findes der områder, hvor himlen bogstaveligt talt
myldrer af fugle, og giver jægeren tusindvis af
skudchancer i løbet af en jagtdag. Bliver man ikke mæt af
fuglejagt her, så er man umættelig!

Ikke overraskende, er det da også i Argentina, at den
stående rekord i antallet af fugle nedlagt af en jæger på en
dag er sat: Mere end ufattelige 13.000 doves nedlagt af
godt skydende amerikansk jæger. Det siger lidt om
mængden af fugle…

Vi repræsenterer en af de mest eksklusive småvildts-
outfitters i Argentina, nemlig Hayes & Hayes. Denne
outfitter kan tilbyde en række forskellige standarder for
indkvartering og mad. De har virkelig et enestående
produkt til den sande fuglejæger.

Vi kan også arrangere high-volume duejagter i mindre
eksklusive rammer med indkvartering og forplejning på
gode lokale hoteller til betydeligt lavere priser. Det er
virkelig værd at høre mere om hvad vi kan tilbyde, hvis
dine tanker går i retning af verdensklasse, actionmættet
fuglejagt!

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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OPHOLDOPHOLD

La PorteñitaLa Porteñita

La Porteñita ligger på toppen af en bakke med storslået udsigt
udover området og lodgens 10-acre store have, og tæt på den
smukke lille by La Granja. Lodgen har været i drift siden 1996 og
er en meget populær destination for selv de mest krævende
kunder. Samtidig ligger lodgen kun 35 minutters kørsel fra
Cordoba lufthavn.

Lodgen er indvendig blevet nyrenoveret med en europæisk stil og
tilbyder de besøgende gæster et klassisk opholdsområde og bar
og en spisestue med en fantastisk udsigt over grunden.

La Porteñita har 6 rummelige soveværelser, som er komfortabelt
indrettet og med egne badeværelser.

Turen til markerne hvor der skydes duer varierer fra 15 til 50
minutter, og finder sted i outfitterens behagelige minibusser.

 

Efter en lang dags duejagt, serveres der kolde drinks og snacks
tilbage i indkvarteringen på nogle af de hyggelige

udendørsområder, inden chefkokken byder på et gourmet
aftensmåltid med en lækker blanding af europæiske og
argentinske retter og vine, som selvfølgelig indeholder
argentinsk oksekød.

Gourmet måltider og høj service venter de kunder der kommer
på jagt her. Nyd et 5 stjernet ophold!

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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PARTNERPARTNER

Hayes & HayesHayes & Hayes

Vi repræsenterer en af de mest eksklusive udbydere af fuglejagt i
Argentina: Hayes & Hayes. Outfitteren opererer med flere
niveauer af indkvartering og forplejning. I sandhed et
feinschmecker-produkt for virkelige fuglejagtsentusiaster.

H & H Outfitters, som ejes og drives af Alex og Zeke Hayes, har
tilbragt de sidste 17 år på at indfri deres kunders forventninger og
opbygge et ry som en af de bedste i branchen. Cordoba tilbyder
den bedste duejagt i verden. Det milde klima, det omfattende
landbrug, og de perfekte ynglebetingelser har bevirket, at området
har en stadig stigende bestand af duer.

H & H Outfitters, som ligger i det nordlige Cordoba, giver den
fineste duejagt i Argentina. H & H Outfitters har mere end 10.000
ha af den bedste jord i hjertet af det vigtigste yngleområde i
Argentina.

Området er tæt bevokset med skov og naturlige vandløb, som gør
området til et ideelt levested for ynglende duer. Det er tilmed
omringet af store frugtbare dale, der leverer enorme mængder af
korn.

Derudover planter Alex og Zeke en del afgrøder udelukkende til
duer på deres egen jord, hvorfor duerne har ubegrænsede
mængder af mad. Dermed kan Hayes and Hayes tilbyde
fremragende skydning hele året.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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REVIRREVIR

CordobaCordoba

Hayes & Hayes holder til i Cordoba provinsen, hvor man flyver til
Cordoba. De ejer selv mere end 10.000 ha, men råder over langt
størrer arealer. Hayes and Hayes er som udgangspunkt kendt for
deres fremragende duejagt, men også deres høje niveau hvad
angår indkvartering og service tiltrækker mange jægere.

Der flyves til Cordoba Lufthavn, som ligger mellem 35 min til et
par timers kørsel fra de forskellige indkvarteringer.

Terrænet er ret fladt, så det kræver ikke den store kondition, når
det kommer til at bevæge sig rundt i området, MEN selve
fuglejagten kræver en vis udholdenhed. Det er selvfølgelig op til
den enkelte jæger, hvor meget man vil gå til den, for her er det
primært jægerens fysik, som sætter en grænse for, hvor mange
fugle, som man kan skyde pr. dag.

Når dagen er omme vil der være mulighed for at få en gang
velfortjent massage, så kroppen igen er klar til en ny dag på
posten.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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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

5 dages ophold med helpension og alle drikkevarer

4 dages duejagt

Transfer fra indenrigslufthavnen til international

lufthavn i Buenos Aires

Al transport under jagten

Leje af våben (Benellis halvautomat og Beretta over &

under)

Argentinsk jagtlicens

Flyrejse København - Buenos Aires - Cordoba t/r

Patroner kal. 12 eller 20, USD 13,75 pr. 25 stk.

Patroner kal. 28, USD 14,75 pr. 25 stk.

Pick-up boys USD 70,- pr. dag (Betales direkte)

Drikkepenge til personale (Normalt USD 100-150 pr.

jæger/ledsager)

Tillæg for enkeltværelse USD 50 pr. dag

EU-ansvarsforsikring USD 9,00 (obligatorisk)

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alt som ikke er nævnt under "prisen inkluderer"

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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VILDTARTERVILDTARTER

Verdensklasse duejagt i CordobaVerdensklasse duejagt i Cordoba

Due, Klippe-/Pigeon, Blue

Rock-
Due, Øreplet-

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN

Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43
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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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