
"HIGH VOLUME" DUVJAKT"HIGH VOLUME" DUVJAKT
OCH FISKE I ENTRE RIOS OCH FISKE I ENTRE RIOS 

För den inbitne fågeljägaren som önskar utmanande skott, och duvor som kommer i tusental dagen lång.

Också med möjlighet for fiske på Parana-river. 

Ansträngande jakt Kräver inte god fysisk kondition Inkvartering i lodge Hagelbössejakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

"High Volume" duvjakt och fiske i Entre Rios "High Volume" duvjakt och fiske i Entre Rios 

Höjdpunkter

”High volyme” duvjakt
Inte ovanligt att skjuta över 2 000 skott om dagen
Jakt av särskild hög standard
Fantastisk inkvartering med riktigt god mat

Överblick

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder möjligheten
att jaga med en av Argentinas bästa duv-outfitter i Entre
Rios-regionen, strax norr om staden Buenos Aires.

Jaktorganisationen är av mycket hög kvalitet och
personalen har varit i jaktbranchen i årtionden. Samtidigt
förfogar de över några fantastiska inkvarteringar, vilket
bidrar till att fullända upplevelsen.

Det lokala beståndet av duvor har de senaste åren
exploderat i Entre Rios-provinsen på grund av en ökad
lantbruksproduktion i området. När du skjuter duvor i Entre
Rios är den enda gränsen när din lust att skjuta är över!

Det är inte ovanligt att skjuta 1 000 - 2 000 skott om
dagen.

Argentina’s Best Hunting (ABH) har sedan 1984 erbjudit
några av Argentinas bästa jakt- och fiskeupplevelser och
de är kända för att prestera hög service.
Jaktorganisationen är av mycket hög kvalitet och
personalen har varit i jaktbranchen i årtionden. Samtidigt
förfogar de över några fantastiska inkvarteringar, vilket
finns med i den fulländade upplevelsen. Argentina’s Best
Hunting har därför möjlighet att erbjuda våra kunder några
av de bästa jakt- och fisketurer man kan uppleva.

Jakten

En typisk jaktdag börjar i lodgen med en god frukost,
därefter kör man ut till jaktområdet. Jaktguiderna har innan
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orienterat sig om var duvorna sträcker, för att kunna placera
jägaren på de optimala platserna i området. När man
kommer till jaktområdet får varje jägare sig tilldelad en ”bird
boy”, som anvisar jägarna deras platser samt servar med
patroner, förfriskningar mm. 

Jaktperiod

September – april

(Bästa jaktperioden januari – april) 

Förslag till reseprogram

Dag 1: Ankomst till Buenos Aires flygplats. En representant
från outfittern möter er och transporterar er till
inrikesflygplatsen för vidare flyg till Parana eller Santa Fe
flygplats i Entre Rios-regionen. Vid ankomst blir jägarna
mottagna av outfittern och man transporteras till lodgen
Estancia Cortaderas.

Dag 2-5: 4 hela dagars duvjakt med inkvartering i lodge
Estancia Cortaderas. (Möjlighet att fiska om så önskas).

Dag 6: Avresa efter frukost och transport till Parana eller
Santa Fe flygplats och med inrikesflyg till Buenos Aires och
hemresa. Det är möjligt att beställa ett par övernattningar i
Buenos Aires och uppleva staden.
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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

Duvjakt i Entre RiosDuvjakt 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.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 övernattningar i delat dubbelrum på Estancia

Cortaderas lodge

4 dagars duvjakt (med möjlighet till fiske om så önskas)

Argentinsk jakt- och fiskelicens

Hyra av vapen (halvautomat eller over & under av god

kvalitet)

All transport under jakten

Helpension och alla drycker under uppehället/all

inklusive

Transport och assistans till och från flygplatsen

Booking fee

Flygbiljett till Buenos Aires 

Eventuellt hotellboende i Buenos Aires före eller efter

jakten

Bird boy USD 50 per dag (betalas direkt)

Ammunition på duvjakten, USD 15 per 25 patroner

Massage efter duvjakten, 1 tim USD 50

Dricks till personal (USD 50-60 per person/dag) 

Extra jaktdag inkl. boende och vapenhyra, USD 665

per dag

Extra natt utan jakt, USD 220 per dag (Jägare) 

Extra dags uppehälle för följeslagare, 295 USD per dag

Tillägg för enkelrum 200 USD per natt (endast om det

önskas)

EU-ansvarsförsäkring USD 9,00

Allt som inte är nämnt under priset inkluderar

Avräkning av ammunition

Ammunition som används på duvjakten betalas direkt till outfittern på plats kontant, eller via banköverföring efter hemkomsten.

Alternativt kan betalning ske via Diana Jaktresor efter hemkomst vid slutavräkning. Vid betalning genom Diana Jaktresor tillkommer

en administrationsavgift på 5 % av beloppet.
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VILDTARTERVILDTARTER

"High Volume" duvjakt och fiske i Entre Rios "High Volume" duvjakt och fiske i Entre Rios 

Duva, berg-/Pigeon, Blue
Rock-

Duva, Öronduva
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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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