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Storvildts- og duejagt i Argentina 
Estancia Cortaderas & Malalcue Lodge 

Fra oktober-april  
 
 
Rejseprogram: 

Dag 1:    Ankomst Parana eller Santa Fe lufthavn i Entre Rios regionen. Ved ankomst bliver jægerne 

  modtaget af outfitteren og man transporteres til lodge Estancia Cortaderas.  

Dag 2-3: 2 dages duejagt med indkvartering i lodge Estancia Cortaderas. 

Dag 4-5: Transport nordpå til Malalcue Lodge - ca. 2 timers kørsel. 

 2 dages storvildtjagt efter Blackbuck, Axis hjort, Vandbøffel og vildsvin.  

Dag 6:    Afrejse og transport til Parana eller Santa Fe lufthavn og hjemrejse.  

 

Pris pr. jæger USD 2.995,- 

 

Prisen inkluderer:  

 5 overnatninger i delt dobbeltværelse  

 2 dages duejagt på Estancia Cortaderas lodge 

 2 dages storvildtsjagt på Malalcue Lodge  

 Jagtlicens  

 Leje af våben  

 Al transport til og fra jagtområdet  

 Bird boys under duejagten / PH under storvildtsjagten  

 Helpension og alle drikkevarer under opholdet / All inclusive  

 Transport og assistance til og fra Parana/ Santa Fe lufthavn   
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Prisen inkluderer ikke: 

 Flybilletter  

 Trofæafgifter på storvildtsjagten  

 Patroner på duejagten / USD 12 pr. kasse med 25 patroner  

 Massage efter duejagten / 1 time USD 50 

 Drikkepenge / ca. USD 40-50 pr. dag  

 Konservatorarbejde og hjemsendelse / Aftales med outfitteren på stedet  

 Booking fee USD 250 pr. jæger  

 

Trofæprisliste på storvildtsjagten: 

Blackbuck Antelope: 900 USD / 1.500 USD Gold Medal 

Axis Deer: 1.200 USD / 1.900 USD Gold Medal 

Wild Boar: 500 USD 

Water Buffalo: 2.300 USD / 3.400 USD Gold Medal 
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Revir - Entre Rios & Corrientes  

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.  

 

Udover duejagten, tilbydes der også jagt efter storvildt på nogle af de lokale farme i Corrientes 

området. Jagten finder sted på fri vildtbane og de typiske arter der jages er Blackbuck 

antilopen og Axis hjorten. Derudover findes der også en god bestand af sydamerikansk 
vandbøffel, hvilke også er jagtbare. 
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Ophold - Estancia 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.  

Estancia Cortaderas har fået et ry, som det bedste jagt- og fiskeophold i Sydamerika. Når du ankommer 

til Estancia lodge, vil du gå gennem det rummelige våbenrum. Her finder du et våbenstativ og 

opbevaringsområde for hver jæger. Alle værelser er udstyret med to store senge, aircondition, varme, 
privat bad og gårdhave med flot udsigt. 

Maden serveres på fint porcelæn og hvide duge i lodgens spisestue. Der vil altid være et tre retters 

gourmetmåltid. Argentinerne spiser aftensmad lidt senere end europæerne er vant til, hvilket giver 

mulighed for en lang cocktail og hyggetid før spisning. Oksekødet som serveres er blandt den fineste 

kvalitet i verden, og suppleres med en række klassiske retter med vildt. Gourmetkokken kan desuden 

tilberede en række argentinske specialiteter. 
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Ophold – Malalcue Lodge  

Malalcue Lodge er beliggende ved byen Esquina, i Corrientes regionen og med udsigt over floden 

Corriente, der kun et stykke derfra strømmer ind i Parana-floden. Denne smukke lodge med 6 værelser 

og 5 badeværelser tilbyder de perfekte rammer for jægeren. Med en traditionel argentinsk konstruktion 

og stråtækt tag, blev dette tidligere feriested renoveret og udstyret til at modtage jægere fra hele verden 

og fra lodgen tilbydes flere forskellige jagt og fikse muligheder, såsom storvildtsjagt, andejagt, 

agerhønsejagt og dorado fiskeri i floden. 

 

Dagen på Malalcue Lodge, starter med en stor hjemmelavet morgenmad, hvorefter man bliver 

transporteret til jagtområdet, hvor guiderne har forberedt det hele til jægerne. Afhængigt af hvilken jagt 

der udøves, bliver frokosten serveret i felten eller tilbage på lodgen.  

 

På Malalcue Lodge er der ingen undtagelse med hensyn til måltiderne og der serveres oftest typiske 

argentinske grillretter. Om aftenen, kan man slappe af foran pejsen med en drink, inden middagen bliver 

serveret og det er ikke unormalt at kokken serverer kød fra det vildt man har nedlagt på jagten, sammen 

med lokale argentinske vine.  

 
 

  


