Tilbud på ”duejagt” i Argentina
"High volume" duejagt i Argentina er berømt over hele verden. Vi er stolte af at
have denne unikke haglbøssejagt på programmet. Der er ingen tvivl om,
at due-højdepunktet i dag i Argentina, er området nær Buenos Aires, hvor
jægere kan skyde så det lysner på en mørk dag. Man bor i luksus og inde midt i
dueområdet, så der er minimal kørsel fra lodgen til jagtområdet. Fuglene er der
bare! 2.000 skud pr. jæger pr. dag er gennemsnittet pr. jæger. Der skønnes at
være ca. 40 millioner duer i dette område. En koncentration der er bedre end
nogen anden due-destination i Argentina.
Den nærmeste "High volume" dueområde i nærheden af Buenos Aires er Entre
Ríos, som er en af de mest produktive landbrugregioner i Argentina med
masser af bush-områder og vandløb, der giver de ideelle betingelser for at
opretholde den højeste duetæthed i hele landet. Vores jagtområde er kun to
timers kørsel fra downtown BA og under tre timer fra BA Lufthavn.
Jagtområdet er forbundet med Buenos Aires med en helt ny firesporet
motorvej. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at flyve indenlandske for at få
en "High volume" duejagt. Den største fordel er, at jægere kan reducere
omkostningerne og rejsetid, og de vil ikke få længere opleve de sædvanlige
indenlandske flyvninger: Ingen forsinkelser, ingen kørsel mellem lufthavne,
ingen ekstra vægtomkostninger, ingen dyre flybilletter, ingen våbenkontroller
og så videre. Arrangementet er beregnet for minimum 3 jægere.

Priser:
4,5-5 jagtdage med jagtlicens:
kr. 7.384,00
Opholdet betales direkte til hotel eller lodge ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.
Priseksempel USD 910,00
kr. 6.461,00
Overnatningen efter jagten på Hotel i Buenos Aires koster ca. USD 120 for et enkeltværelse på
Pestana Buenos Aires Hotel, som vi har brugt mange gange og været fuldt tilfredse med.Pris
for patroner er USD 13 pr. 25. Leje af gevær er USD 75 pr. dag.
Depositum: der betales ved bestilling kr. 7.384,00. Flybillet kan fås fra ca. kr. 7.000, og skal
købes separat hos flyselskab/rejsebureau.
Alle priser er udregnet efter en kurs på USD/DKK på 7,02.
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