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         Duejagt i Argentina 

 
 

- Markedets skarpeste priser & formentligt verdens bedste duejagt! 
 
 
Jagten & jagtområderne 
Jagten finder sted hos en af Argentinas mest anerkendte 
outfittere (C&C Outfitters), med over 14 års erfaring indenfor 
"høj volume" duejagt. Her er der udover verdensklasse 
duejagt, tale om en familie ejet virksomhed, som værdsætter 
det personlige præg og hvor du vil føle dig velkommen, fra 
første sekund. 
 
Fra øjeblikket hvor du ankommer I lufthavnen, til du igen 
sidder I flysædet, vil du opleve varme og imødekommende 
mennesker, samt top professionel service og håndtering. 
 
Med vores kontakt til C&C Outfitters, kan vi helt eksklusivt tilbyde dig denne unikke mulighed, 
for verdens (måske) bedste duejagt, helt uden fordyrende mellemled! 
 
Vi bliver ofte spurgt: "hvor mange duer kan jeg forvente at 
skyde pr. dag?". Svaret er: "ligeså mange du vil":-)! Der er 
millioner og atter millioner af duer i Argentina. Det er næsten 
ikke muligt at bekæmpe dem på anden måde end jagt, da de 
ruger og lever i uigennemtrængeligt krat. Vil du skyde over 
1.000 duer om dagen på netop dette område, er det intet 
problem! En tidligere kunde, skød over 7.000 duer, på én 
dag hos vores udbyder! -Ja, du læste rigtigt:-) 
 
Jagtområderne ligger i smukke omgivelser og landskabet 
omkring Cordoba, vil uden tvivl tage pusten fra enhver naturelsker. Trænger du til en pause fra 
jagten, så kan vi også være behjælpelige med at arrangere sightseeings ture i landskabet, 
besøg på vingård m.m. 
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Indkvartering – La Rosada Lodge 
Den luksuriøse La Rosada lodge, ligger for foden af Cordoba hills, ca. 120 km fra Cordoba 
lufthavn og få minutter fra jagtområdet. 
 
Her er intet overladt til tilfældighederne og du vil øjeblikkeligt fornemme den lokale stemning, 
samt kunne nyde godt af den høje service og lokale mad/vin, tilberedt med smag og omtanke. 
 
Lodgen er omgivet af bjerge, med en smuk udsigt og du vil uden tvivl forelske dig i dette sted, 
fra første sekund. 
 
Der findes i alt 6 dobbelt værelser, med eget bad/toilet, en komfortabel og hyggelig 
opholdsstue, samt separat spisestue. 
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PAKKETILBUD 
- Eksklusivt for Pete Safaris  

 
Årelangt venskab med Ignachio ”Nacho” Castro, grundlægger af C&C Outfitters, kommer nu dig 
som jæger til gode. Vi har i samarbejde med Nacho, sammensat nedenstående pakker, som 
inkluderer ALT såsom drikkepenge, jagtlicens, leje af haglbøsse osv. Dette er for at sikre dig 
bedst mulig overblik, samt skåne dig for ubehagelige ”overraskelser”. Pakkerne inkluderer 
henholdsvis 1.500, 4.000 eller 5.000 patroner og du kan naturligvis tilkøbe flere, efter ønske og 
behov (se nedenstående priser). Hvis ingen af pakkerne passer til dine behov, så skræddersyer 
vi naturligvis gerne en pakke til dig. 

 
 

5 dages duejagtpakke med 1.500 patroner – ALL INCLUSIVE 
 
Pakken inkluderer: 

• 5 hele dages duejagt 
• 6 nætters (7 dages) ophold  
• Fri afskydning af duer 
• 1.500 patroner (60 kasser)  
• Afhentning/afsætning i Cordoba lufthavn 
• Alt øvrig transport under ophold i 4x4 biler 
• Helpension 
• Traditionel frokost i jagt-terrænet  
• Fri bar (øl, vin, vand) 
• Tøjvask 
• Wifi 
• Jagtlicens (værdi $60 pr. dag) 
• Leje af Beretta halvautomat haglbøsse (værdi $60 pr. dag) 
• 1 ”bird boy” (personlig hjælper) pr. jæger 
• Drikkepenge til birdboy (typisk $50 pr. dag) 
• Drikkepenge til alt øvrig personale (typisk $100 for hele opholdet) 

 
PRIS KUN $2.700 pr. jæger (minimum 8 jægere) 

 
- Ved minimum 6 jægere er prisen = $2.800 pr. jæger 
- Ved minimum 4 jægere er prisen = $3.100 pr. jæger 
- Ved minimum 2 jægere er prisen = $3.300 pr. jæger 

 
 
 

Pakken inkluderer ikke: 

• Flyrejse (ca. 6.000 dkr.) 
• Ekstra patroner, som ikke bestilles hjemmefra ($12 pr. kasse/25 stk.) 
• Ledsager eller evt. ekstra hvile/udflugtsdage ($150 pr. dag) 
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5 dages duejagtpakke med 5.000 patroner – ALL INCLUSIVE 
 
Pakken inkluderer: 

• 5 hele dages duejagt 
• 6 nætters (7 dages) ophold  
• Fri afskydning af duer 
• 5.000 patroner (200 kasser)  
• Afhentning/afsætning i Cordoba lufthavn 
• Alt øvrig transport under ophold i 4x4 biler 
• Helpension 
• Traditionel frokost i jagt-terrænet  
• Fri bar (øl, vin, vand) 
• Tøjvask 
• Wifi 
• Jagtlicens (værdi $60 pr. dag) 
• Leje af Beretta halvautomat haglbøsse (værdi $60 pr. dag) 
• 1 ”bird boy” (personlig hjælper) pr. jæger 
• Drikkepenge til birdboy (typisk $50 pr. dag) 
• Drikkepenge til alt øvrig personale (typisk $100 for hele opholdet) 

 
PRIS KUN $4.100 pr. jæger (minimum 8 jægere) 

 
- Ved minimum 6 jægere er prisen = $4.300 pr. jæger 
- Ved minimum 4 jægere er prisen = $4.500 pr. jæger 
- Ved minimum 2 jægere er prisen = $4.700 pr. jæger 

 
Pakken inkluderer ikke: 

• Flyrejse (ca. 6.000 dkr.) 
• Ekstra patroner, som ikke bestilles hjemmefra ($12 pr. kasse/25 stk.) 
• Ledsager eller evt. ekstra hvile/udflugtsdage ($150 pr. dag) 
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4 dages duejagtpakke med 4.000 patroner – ALL INCLUSIVE 
 
Pakken inkluderer: 

• 4 hele dages duejagt 
• 5 nætters (6 dages) ophold  
• Fri afskydning af duer 
• 4.000 patroner (160 kasser)  
• Afhentning/afsætning i Cordoba lufthavn 
• Alt øvrig transport under ophold i 4x4 biler 
• Helpension 
• Traditionel frokost i jagt-terrænet  
• Fri bar (øl, vin, vand) 
• Tøjvask 
• Wifi 
• Jagtlicens (værdi $60 pr. dag) 
• Leje af Beretta halvautomat haglbøsse (værdi $60 pr. dag) 
• 1 ”bird boy” (personlig hjælper) pr. jæger 
• Drikkepenge til birdboy (typisk $50 pr. dag) 
• Drikkepenge til alt øvrig personale (typisk $100 for hele opholdet) 

 
PRIS KUN $3.350 pr. jæger (minimum 8 jægere) 

 
- Ved minimum 6 jægere er prisen = $3.550 pr. jæger 
- Ved minimum 4 jægere er prisen = $3.750 pr. jæger 
- Ved minimum 2 jægere er prisen = $3.950 pr. jæger 

 
Pakken inkluderer ikke: 

• Flyrejse (ca. 6.000 dkr.) 
• Ekstra patroner, som ikke bestilles hjemmefra ($12 pr. kasse/25 stk.) 
• Ledsager eller evt. ekstra hvile/udflugtsdage ($150 pr. dag) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til overstående, eller kunne du bare tænke dig en sludder, så kontakt os på telefon, 
SMS, eller email. - Vi står klar til at hjælpe dig. 
 
Pete Safaris hjemmeside: www.petesafaris.dk 
C&C Outfitters hjemmeside: www.argentinawingshooters.com 
 
Bemærk at vi ikke benytter os af fordyrende mellemled og priserne vil derfor være de samme, uanset 
om du kontakter os, eller C&C Outfitters direkte. Det er dog udbyderens ønske, at alt kontakt og 
booking foregår gennem os. 

 


