Tilbud på ”duejagt” i Argentina

.
Verdens mest intense duejagt – Provinsen Cordoba

Vi indleder 2017 med en sikker vinder. Sammen med vores partner Nacho, har vi
sammensat et fantastisk tilbud, hvor pris og kvalitet for en gangs skyld, slet ikke
hænger sammen. Jagt og ophold er i topklasse og priserne er helt nede i kælderen.
Af de mange hundrede, der har været med klubben på duejagt i Argentina, har alle
som en rost arrangementet og jagten til skyerne. Jagt fra morgen til aften, møre
saftige bøffer og velsmagende argentinske vine er noget, som kan lokke enhver jæger
i fordærv, og det er i grunden ikke så galt. Kan man lide at bruge haglbøssen, er
Cordoba, ganske simpelt det bedste, som findes på denne jord. Millioner af duer uden
sidestykke og selv om der bliver nedlagt hundrede af tusinde hvert år, stiger
bestanden år for år. Før i tiden bekæmpede farmerne duerne med gift, men med
jagtens udbredelse har duerne skiftet status fra skadevildt til en indbringende
indtægtskilde. Farmerne afleverer dog stadig op til 40 % af afgrøderne om året til de
grådige duer. En duejagtstur er ikke blot en oplevelse for livet, men en intensiv
træning, hvor alle kommer til at kunne bruge deres haglbøsse på et niveau, som ikke
engang de bedste lerduebaner kan hamle op med. Efter 5 dages intensiv skydning med
haglbøssen, er ens skydefærdigheder helt i top. Normalt starter de fleste med at bruge
2-3 patroner pr. fugl og ender den sidste dag med kun 1,1 – 1,5 patroner pr. fugl.
Noget der bliver lagt mærke til på den næste jagt hjemme.
Alle nedlægger flere duer end de nogensinde før har gjort. En gruppe jægere skal dog
nævnes: 50.879 duer blev nedlagt i 69.450 skud. Det har vi aldrig før set bedre. En af
jægerne satte klubrekord og så vidt vides også dansk rekord. 5.081 duer i 6.175 skud
på en dag. Det kan ikke gøres ret meget bedre, men alle er velkommen til at prøve, at
slå rekorden. Arrangementet er beregnet for minimum 4 jægere.

Priser:
5000 patroner • Fem dage med duejagt (fem fulde dages jagt) • Jagtlicens & leje af våben •
Assistance i Cordoba • Traditionelle Argentina asados til frokost i marken. • Én birdboy per
jæger. • Drikkevarer under jagten. • Åben bar. • Vaskeservice inkluderet. • Drikkepenge
inkluderet (for alle medarbejdere og din birdboy)• Fotos & Jagtvideo inkluderet • Trådløst
internet:
kr. 26.011,00
Opholdet betales direkte til hotel eller lodge ved ankomst, og kan ikke forudbetales til Sparta.
Priseksempel USD 1200,00
kr.
8.424,00
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 ekstra patroner udover de 5000 som indgår i jagten er USD 13 pr. 25.
Depositum: der betales ved bestilling kr. 10.000,00. Flybillet kan fås fra ca. kr. 8.000, og skal
købes separat hos flyselskab/rejsebureau.
Alle priser er udregnet efter en kurs på USD/DKK på 7,02.
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