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Vi är stolta att kunna erbjuda våra kunder möjligheter att jaga med en av Argentinas bästa duv-outfitter i

Entre Rios-regionen, nordväst om Buenos Aires.

Jakten kan bedrivas av
alla

Kräver inte god fysisk
kondition

Inkvartering i lodge Hagelbössejakt Kombinationsjakt Pürschjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Kombinationsjakt på duvor och storviltKombinationsjakt på duvor och storvilt

Höjdpunkter

Skräddarsy din resa utifrån de aktiviteter du finner
intressantast
Duvjakt, storviltjakt och fiske
Upplev high-volume duvjakt med skottchanser i
mängder
Storviltjakt på 50.000 ha
Inkvartering och service i toppklass

Överblick

En dag på duvjakt i Argentina

En typisk jaktdag startar i lodgen med en god frukost och
därefter kör man ut till jaktområdet. Jaktguiderna har i
förväg orienterat sig om duvornas flygvägar, för att
försäkra sig om att jägarna blir placerade på bästa
ställena. När man kommit till jaktområdet får varje jägare
sig tilldelat en erfaren ”bird boy”, som visar jägaren till rätt
plats, samt ordnar med patroner, förfriskningar mm under
jakten. Han hjälper också gärna till med tips och goda råd.
Det är inte ovanligt att skjuta mellan 1 000 och 2 000 skott
om dagen!

Lite beroende på årstiden, jagar man normalt fram till
lunch. Därpå transporteras jägarna tillbaka till lodgen, där
det serveras en riktigt läcker barbecue-lunch i skuggan.
Självfallet ingår Argentinas berömda oxkött och goda viner
i menuen. Därefter finns det möjlighet för en kort siesta,
innan man kl 14 – 14:30 startar jakten igen. Man jagar
normalt nästan fram till mörkret faller på. Efter avslutad jakt
kör man tillbaka till lodgen, där värden väntar med
cocktails och stor middag.

Jatområdena blir noggrannt utvalda och outfitteren
försöker lägga ett lagom jakttryck på alla område, för att
försäkra sig om att alltid ha maximalt antal duvor.
Jaktområdena ligger normalt inom ca 20-30 minuters
körning från lodgen och transporten dit sker med en av
outftterns minibussar med klimatanläggning mm.

Ett av Argentinas bästa jaktuppehälle
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Du kommer att bo på Argentinas kanske bästa ställe för
jägare och fiskare, med bastu, massagerum och jacuzzi
samt en fantastisk utsikt över den mäktiga Parana-river.

Kombination med storvilt och fiske

Vill man ta en paus från duvjakten, kan man lägga ett par
dagar på storviltjakt alternativt fiske på Parana floden, efter
bl a dorados och catfish. Outfittern erbjuder också en
mycket attraktiv kulvapenjakt på ett närliggande
jaktområde. Här kan man välja att använda 1-2 dagar, med
övernattning på outfitterns andra lodge, kallad Malalcue
Lodge, alternativt köra till jaktområdet tidigt om morgonen
för att  jaga hela dagen, med stor lunch i fält, för att sedan
på kvällen återvända till huvudcampen efter avslutad jakt.

I närheten av Malalacue Lodge, ca 2 timmars körning norr
om lodgen Estancia Cortaderas, har outfittern ett 50 000 ha
stort jaktområde. Området är en sammanslagnig av några
stora farmer och ligger i Corrientes-området. Här erbjuds
jakt på frilevande storvilt. Typiska arter som jagas är
Blackbuck-antilopen, Axishjorten och vildsvin. Dessutom
finns ett bra bestånd av sydamerikansk vattenbuffel, som
också kan jagas.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Estancia CortaderasEstancia Cortaderas

Estancia Cortaderas är ett av de bästa uppehållsställena i världen
när det rör sig om fågeljägare och fritidsfiske. Lodgen ligger norr
om Buenos Aires i provinsen Entre Rios. Lodgen är uppförd i
traditionell kolonialstil, men genomgående har lodgen alla
moderna funktioner som ett litet lyxhotell har. Estancia Cortaderas
har fått rykte om sig, att vara

bästa jakt- och fiskeuppehållet i Sydamerika. När du kommer till
Estancia lodge, kommer du genom det rymliga vapenrummet och
här finns vapenställ och förvaringsplats för varje jägare. Alla rum
är utrustade med två stora sängar, A/C, varma enskilda bad, och
en trädgård med vacker utsikt.

Maten serveras på fint porslin och vita dukar i lodgens matsal. Det
brukar alltid vara en trerätters gourmetmåltid. Argentinarna äter
middagen senare än européerna är vana vid, vilket ger möjlighet
för en lång cocktail och trivsamt umgänge före måltiden. Oxköttet
är bland det finaste i världen, och serveras tillsammans med en
rad klassiska rätter av vilt. Gourmetkocken kan dessutom tillreda
en rad argentinska specialiteter.
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PARTNERPARTNER

ABHABH

ABH har sedan 1984 utmärkt sig för att ge sina gäster unika jakt-
och fiskeupplevelser i Argentina. De är kända för att kunna
leverera hög service tillsammans med utmärkt jakt och fiske.
Jaktorganisationen är av mycket hög kvalité.

Personalen har varit i jaktbranchen i årtionden. ABH är därför i
stånd till att ge dig den bästa jakt- och fisketur i Argentina
någonsin.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Storviltjakt och duvjakt i Entre Rios Storviltjakt och duvjakt i Entre Rios 

Det lokala beståndet av duvor har under de senaste åren
exploderat i provinsen Entre Rios på grund av en ökad
lantbruksproduktion i området.

Området består av fuktiga, gröna marker, som i ökande grad blir
omlagt för soja- majs- och durraproduktion. Detta har dragit till sig
otroliga mängder duvor. När du skjuter duvor i Entre Rios är den
ända gränsen nådd när du inte har lust att skjuta fler.

I närheten av Malalacue Lodge, ca 2 timmars körning norr om
lodgen Estancia Cortaderas, har outfittern ett 40 000 ha stort
jaktområde. Området är en sammanslagnig av några stora farmer
och ligger i Corrientes-området. Här erbjuds jakt på frilevande
storvilt. Typiska arter som jagas är Blackbuck-antilopen,
Axishjorten och vildsvin. Dessutom finns ett bra bestånd av
sydamerikansk vattenbuffel, som också kan jagas.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 27. januari 2022 - 25. april 2022 $3,895.00

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

5 övernattningar i delat dubbelrum

4 hela dagars kombinationsjakt (duvjakt, storviltjakt og

fiske)

Helpension med alla drycker under vistelsen

Argentinsk jakt och fiskelicens

Hyra av vapen (hagelvapen og kulgevär)

All transport under jakten

Transport och assistance vid ankosmst och avresa 

Flygresa till Buenos Aires - Santa Fe/Parana t/r

Omkostnader vid duvjakten

- Patroner / USD 12 per ask med 25 patroner

- Bird boy / USD 50 per dag (Betalas på plats)

- Ev massage efter duvjakten / 1 timme USD 50

Omkostnader vid storviltjakten

- PH på jakten / 50 USD per dag (Betalas på plats)

- Kulammunition / 10 USD per patron 

- ”Tag” för trofé 25 USD per trofé.

- Dip & Pack / från 110 - 250 USD

Dricks ca USD 40-50 per dag till personal

Tillägg för enkelrum, USD 200 per dag

Medresenär inkl helpension, USD 300 per dag

Jaktrese- och  avbeställningsförsäkring

Allt som inte är inkluderat under "priset inkluderar"
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Troféprislista

Axis Deer:

Representative trophy USD 1.500

SCI Bronze Medal USD 1.850

SCI Silver Medal USD 2.100

SCI Gold Medal USD 2.350

Blackbuck:

Representative trophy USD 1.200

SCI Bronze Medal USD 1.400

SCI Silver Medal USD 1.600

SCI Gold Medal 1.800 USD

Water Buffalo:

Representative trophy USD 2.800

SCI Bronze Medal USD 3.250

SCI Silver Medal USD 3.660

SCI Gold Medal USD 4.150

Wild Boar (Keiler/male):

USD 600

Capybara (Kapivar):

USD 600 (kan inte exporteras)

 

*Betalas till Diana efter hemkomsten.
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VILDTARTERVILDTARTER

Kombinationsjakt på duvor och storviltKombinationsjakt på duvor och storvilt

Duva, Öronduva
Duva, berg-/Pigeon, Blue

Rock-

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Axishjort Bezoar-antilop/Black Buck Vattenbuffel (Sydamerika) Vildsvin (Sydamerika)
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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