I samarbejde med

TILBAGE TIL MENU

TOMMY WENCKHEIM SAFARIS & ADVENTURES - Argentina
Gåse-og andejagt på første klasse i Buenos Aires Provins.
Mulighed for trofæjagt på Axis hjort og Indisk Blackbuck.

TOMMY WENCKHEIM SAFARIS & ADVENTURES
Member of International Professional Hunter’s Association since 1967

DUCK AND GOOSE HUNT COMBINATION – SEASON 2019
BUENOS AIRES PROVINCE – ARGENTINA
Jeg har arbejdet sammen med TOMMY WENCKHEIM SAFARIS & ADVENTURES siden 1998
og kan uden betænkelighed udtale, at bedre jagt på ænder og gæs findes ikke. Mange
danske jægere har haft fantastiske resultater og oplevelser i lagunerne syd for Buenos
Aires.
Dette er ikke en lavpristur, men det er dog et spørgsmål om, hvordan man regner. En 6
dags jagttur på ænder og gæs koster 25.600 kr. og 6.000 kr. til opholdet, som afregnes
direkte til lodgen (USD = DKK 6.60). Tager man i betragtning, at man jager i nogle af
verdens bedste ande- og gåselokaliteter og super service, så er det måske den billigste
tur man kan finde. Hver deltager plejer at nedlægge mindst 600 vilde ænder, gæs,
agerhøns og duer. 25.600 divideret med 600 er lig med kr. 43,- pr. fugl. En udsat fasan
koster vel fra 250 - 400 kr. i dag. Jo man får jagt for alle pengene.

Andejagt
Andejagtsområderne byder jægeren på et stort udvalg af ænder, omkring tolv forskellige
arter. Antallet af ænder er svært at beskrive. Andejagten begynder tidligt om morgenen.
Efter morgenmaden kører vi til lagunerne (25 til 90 min. Kørsel) og vades ud til skjulene.
Disse er lavet af naturlig vegetation fra området i eller uden for vandet, hvilket giver
jægeren en naturlig ramme, der er uforlignelig.
Andejagten foregår ved at ænder i et utroligt antal slår på lokkerne og giver de to jægere
på hver placering rigtig mange chancer. Guiden lægger lokkeænderne ud, og ved det
første lys hører man lagunernes tusindvis af lyde, og ænderne begynder at flyve, flok
efter flok til lokkeænderne, mens guiden kalder dem og nyder en god morgen. Vi bruger
ikke hunde, fordi det ville være næsten umuligt i betragtning af det konstante træk af
ænder, der ofte kommer fra flere retninger. Hjælperne bærer lokkeænderne og hente
dine ænder. De hjælper dig også med at se efter ænder, da de kommer fra forskellige
retninger.
Efter en morgentrækket vender vi tilbage til jagtlodgen for at nyde en fremragende
frokost med de berømte argentinske vine og siesta mellem jægerne. Om eftermiddagen
jager vi ænder, indtil det er mørkt.
Arter

Brown and White Cheek pintails, Fulvous and White face tree ducks. Rosy billed
Pochard, Chilean Widgeon, Red Shoveler.
Krikænder: Cinnamon, Silver, Speckled, Black head and Brazilian teal.

Gåsejagt
Gåsejagten begynder tidligt om morgenen. Efter morgenmaden kører vi til
jagtområderne (25 til 75 min. kørsel). Før det første lys er der lagt lokkegæs ud på de
steder, der er udvalgt.
Man jager 2 og 2. Ved det første lys begynder de første gæs at komme. Det er Magellan
og Ashyheaded. Vores hjælpere opholder sig 350 til 450 meter væk og henter alt, hvad
du har brug for og skræmmer gæs op i de omkringliggende områder.
Vi jager normalt indtil 10:00 om morgenen og vender tilbage til Lodgen til frokost og
siesta.
Vigtigt: Gåsjagt udføres kun om morgenen, da gæssene om aftenen flyver så sent, at det
er for mørkt til at skyde.
Om eftermiddagen jages der duer eller agerhøns afhængig af bedste tilgængelighed i
området. Efter eftermiddagsjagten køres tilbage til lodgen. Her er der drinks, snacks og
middagsmad med argentinske rødvine og andet godt.
Arter: Magellan og Ashy Headed Goose
Sæson
21. maj. til 31. juli.
Denne tur er planlagt til 15. – 22. juni 2019 (ca.). 2 personer er tilmeldt – vi skal være 6.
Vejr: (vinterperiode): 2º C til 16º C.

Package does not include
• Hunting License U$ 50 (payable once)
• Transportation round trip BA - Lodge - BA: U$ 250 per hunter Round trip
• Tips to Bird boys - U$ 45 minimum per day
• Tips to Staff - U$ 20 minimum per day
• Shells U$ 19 per box – 25 rounds per box
• Gun rental - U$ 60 per day or:
• Gun importation fee U$ 75 approximate per gun
• Hotels in BA
• Communications
• Charter flight to reach hunting location is also available upon request
• International or domestic airfares
• Non Shooting Guess
• Extra Overnight:
• Any kind of item extra of the hunting trip
Package includes:
• Reception at International Airport by a bilingual host. Custom Clearing.
• Ground Transportation by 4X4 pick up trucks while in hunting locations
• 6 Hunting Days
• 6 Overnights in a comfortable estancia. Single Room/Double Room
• All meals and beverages
• Laundry Service
• Bilingual Hunting Guide

Lodges

Hunting Pictures:

What to bring
In addition to the hunting and casual cloth, the following items are very important: Chest waders,
Rain Jacket, Warm Jacket, Flash light, Gloves, Long underwear, Ear plugs, Walking boats and Warm
socks.

