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Revirbeskrivelse:  

Vores super gode partner i Argentina tilbyder en super 

kronhjortejagt på fri vildtbane. Sceneriet omkring 

brunsten findes ikke bedre noget sted i Argentina. 

Selve jagtområdet er på 16.000 hektar. 

 

Afskydning: 

Kronhjorte har normalt gevirer som er 10-14-endere 

eller større. I pakken er indeholdt afskydning af 1 

trofæhjort. Der er også mulighed for andre vildtarter. 

 

Indkvartering: 

Man bor i revirets egen jagtlodge. Her er 

superhyggeligt og med rigtig god service. Der er 2 

dobbeltværelser til gæster. 

 

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 4 jægere ad gangen. Hver jæger 

har sin egen professionelle jagtfører. 

Priser: 

For at undgå irriterende kursreguleringer har vi valgt at 

beskrive priserne i US$. 

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 

Argentina  
Nyt revir i La Pampa 

 

Kronhjortejagt på fri vildtbane 
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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. Man bliver 

afhentet og kørt til den internationale 

lufthavn i Buenos Aires og tager flyveren 

hjemad. 

9. - Ankomst til Europa 

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 1 trofæ 

Afskydning af 1 kronhjort uanset størrelse min. 10 

ender. 

Pris i alt pr. jæger US$ 5.950,- 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet tur/retur, ca. DKK 12.-15.000 (Dagspris) 

Ekstra afskydning og tags 

Eksport dokumenter pr. trofæ US$ 250,- 

Rejse- og afbestillingsforsikring 

Drikkepenge 

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 

 
 
Se flere fotos på næste side… 
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