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Revirbeskrivelse:  

Vi har i 2022 haft mange jægere på dette revir i 

Argentina og vi har også selv besøgt reviret. Jagten 

foregår rundt omkring indkvarteringen, men 

sommetider jages der også på revirer i nærheden. 

Området er let kuperet og består skove bestående af 

buske. Der er også store engområder og landbrug.  

Jagten foregår hovedsagelig som pürsch, men i 

området er der også mange fine hochstande. Reviret 

kan have op til 6 jægere ad gangen. Hver jæger har sin 

egen professionelle jagtfører. 

 

Afskydning: 

På området er der muligheder for at nedlægge mange 

forskellige vildtarter: Kronhjort, axis hjort, black buck, 

wild pampa sheep, texas dall sheep, 4 horns får, 

muflon, vildsvin, dåhjort, vandbøfler, duer. 

 

Indkvartering: 

Man bor i revirets egen luksuriøse jagtlodge. Her er 

superhyggeligt og med rigtig god service. Maden er et 

helt kapitel for sig selv. Den er ikke mindre end 

fremragende. 

 

Våben: 

De fleste jægere vælger at benytte revirets rifler og 

udvalget er stort. Her har man 10 rifler af anerkendte 

fabrikater som Browning, Brno, Tikka, Ruger, Blaser og 

Weatherby og alle med gode sigtekikkerter af mærker 

som f.eks.: Zeiss, Trijicon, Leopold og Swarowski. Af 

kaliber kan nævnes 270, 308, 30.06, 300 win mag og 

375 H&H. Der er også godt et udvalg af haglbøsser. Det 

kan godt lade sig gøre at medbringe egne jagtvåben, 

men det er lidt besværligt og man må ofte vente flere 

timer i lufthavnen. 

Reviret kan have op til 6 jægere ad gangen. Hver jæger 

har sin egen professionelle jagtfører. 

Priser: 

For at undgå irriterende kursreguleringer har vi valgt at 

beskrive priserne i US$. 

Argentina  
La pampa 

 

Spændende arrangementer 
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Turens forløb:  

1. dag Flyrejse mod Argentina 

2. - Ankomst til den internationale lufthavn i 

Argentina. Her bliver man afhentet og  

kørt til indenrigslufthavnen og flyver til 

Bahia Blanca hvor man bliver hentet af 

jagtværten og man bliver kørt over til 

indkvarteringen. 

3. dag Jagt 

4. - Jagt 

5. - Jagt  

6. -  Jagt 

7. - Jagt 

8. - Man bliver kørt til lufthavnen i Bahia Blanca 

og tager flyver til Buenos Aires.  

9. - Man bliver afhentet og kørt til den 

internationale lufthavn i Buenos Aires  

 og tager flyveren hjemad. 

10. - Ankomst til Europa 

Pakke nr. 1 med axis hjort, black buck og duejagt: 

Perioder: 

1. marts – 31. juli 

1. oktober – 30. november 

Prisberegning pr. jæger: 

6 dages ophold med helpension og drikkevarer 

5 dages jagt med jagtføring 1:1 

(4 dages riffeljagt og 1 dags duejagt) 

Trofæbehandling i felten 

Lejevåben, jagtriffel og haglbøsse 

Argentinsk jagtlicens 

Transfers fra og imellem lufthavne 

Tags for 2 trofæer 

Afskydning af 1 black buck uanset størrelse 

Afskydning af 1 Axis hjort til og med 75 cm 

Periode: 1. november – 30. november 

Pris i alt pr. jæger US$ 6.350,- 

 

Periode: 1. marts – 31. juli   

Pris i alt pr. jæger US$ 7.390,- 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Tillæg for Axis over 75 cm  US$  2.000,- 

Flybillet tur/retur, ca. DKK 10.-15.000 (Dagspris) 

Ekstra afskydning og tags 

Eksport dokumenter pr. trofæ  US$ 250,- 

Rejse- og  eller afbestillingsforsikring 

Haglpatroner pr. 25 stk. US$ 15,- 

Drikkepenge 
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Pakke nr. 2, free range kronhjort og black buck: 

Periode:  
1. marts – 31. juli 

 

Prisberegning pr. jæger:  
6 dages ophold med helpension og drikkevarer 

5 dages riffeljagt med jagtføring 1:1 

Trofæbehandling i felten 

Lejevåben, jagtriffel  

Argentinsk jagtlicens 

Transfers fra og imellem lufthavne 

Tags for 2 trofæer 

Afskydning af 1 kronhjort min. 14-ender 

Afskydning af 1 black buck uanset størrelse 

Pris i alt pr. jæger US$ 8.750,- 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet tur/retur, ca. DKK 10.-15.000 (Dagspris) 

Ekstra afskydning og tags 

Eksport dokumenter pr. trofæ  US$ 250,- 

Rejse- og  eller afbestillingsforsikring 

Drikkepenge 

Pakke nr. 3, vandbøffel 

Perioder: 

1. marts – 31. juli 

1. oktober – 30. november 

Prisberegning pr. jæger: 

6 dages ophold med helpension og drikkevarer 

5 dages riffeljagt 

Trofæbehandling i felten 

Lejevåben, jagtriffel  

Argentinsk jagtlicens 

Transfers fra og imellem lufthavne 

Tags for 1 trofæ 

Afskydning af 1 vandbøffel op til 230 cm 

Periode: 1. oktober – 30. november 

Pris i alt pr. jæger US$ 5.950,- 

 

Periode: 1. marts – 31. juli   

Pris i alt pr. jæger US$ 7.590,- 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet tur/retur, ca. DKK 10.-15.000 (Dagspris) 

Tillæg for større bøffel  US$  2.500,- 

Ekstra afskydning og tags 

Eksport dokumenter pr. trofæ  $ 250,- 

Rejse- og  eller afbestillingsforsikring 

Drikkepenge 

 

http://www.gamekeeper.dk/


Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK-7323 Give 

tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk 

 

Ekstra og øvrigt vildt afregnes i henhold til 

nedenstående prisliste: 

 

Wild pampa sheep US$ 1.350,00 

Texas dall sheep - 1.350,00 

4-horns får - 1.500,00 

Vildged - 950,00 

 

Ekstra black buck op til 50 cm * US$ 1.800,00 

Ekstra buck over 50 cm * - 2.250,00 

*Længste horn er gældende 

Muflon med horn op til 292 cm US$ 2.750,00 

Over 292 cm - 4.750,00 

Måles med omkreds af base og hornlængde 

 

Vildsvin US$    790,00 

Vandbøffel op til 230 cm US$ 4.500,00 

Vandbøffel over 230 cm - 7.000,00 

(Summen af omkreds og længde af hornene) 

Vi håber at arrangementet har din interesse og vi er 

selvfølgelig til tjeneste med yderligere information. 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER A/S 

 

 

Kenneth Banke  

E-Mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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