
 
                            Sydafrika - Duejagt 
 

                                                        Haglbøssejagten er i absolut topklasse 
 
Aurora Jagtrejser kan i samarbejde med vores samarbejdspartner i 
Free State tilbyde duejagt med mulighed for gåsejagt og andejagt. 
Haglbøssejagten er i absolut topklasse. 
Her er muligheden for at haglbøssejægeren, kan få sin jagtdrøm 
opfyldt. Der kan skydes duer i hundredvis, og til en pris der tåler 
sammenligning med due jagt i Argentina. 
 
Inkludert i prisen: 
• 4 jagtdage 
• 4 opholdsdage 
• Fri afskydning af duer/fuglevildt 
• 1 birdboy pr. jæger  
• Dobbeltværelse 
• Fuld forplejning (3 måltider pr. dag) 

• Colddrinks og vand 
 

Pris Pr. Jæger 8.650,- kr. 
 
De bedste måneder for duejagten er marts til slutningen af maj og 
enkelte år ind i juni afhængig af året. Der vil også være en mulighed 
for at skyde ænder og gæs på træk men først fra maj måned.  
Vores partner råder over store områder, hvor duejagten arrangeres. 
Områderne ligger i Free State ca 2,5-3,0 timers kørsel fra 
Johannesburg 
 
Her er muligheden for at haglbøssejægeren, kan få sin jagtdrøm 
opfyldt. 
 
Når solsikkemarkerne er modne, trækker duerne i tusindtal til disse 
marker for at fouragere. Sæsonen er normalt fra slutningen af februar 
til juli/august. Ved solsikkemarkerne vil jægerne blive placeret på 
strategisk rigtige steder, og så er det bare om at være klar. Der 
kommer mange duer, rigtig mange duer.. De kommer i alle vinkler, i 
alle højder og med forskellig hastighed. En fornøjelse for den 
krævende haglbøssejæger. 
 
Det er ikke usædvanligt at skyde 500 eller flere skud på en dag, 
ja, endda optil 1000 skud om dagen.  
 
Opholdet kan naturligvis forlænges med yderligere due/trofæjagt 
eller culling med riffel. Duejagts turen skal bestå af min. 3 jægere.  
 

       Med venlig hilsen 
       Jørn Riis 
      Aurora Jagtrejser 
      Tlf. +45 20638717      
      www.hunterriis.dk 

 

          Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685 
 

 Jagtrejser til hele verden…!! 
 



 
 
1 typisk jagtdag foregår som følger: 
Vækning kl. 05.30. En hurtig kop kaffe og et stykke brød. Derefter afgang til jagtområdet. Drikkevarer er 
naturligvis medbragt. Jagt indtil ca. kl. 11.00, hvorefter turen går tilbage til lodgen eller man bliver i jagtområdet, 
hvor vores personale vil være klar med morgenbord/brunch. Derefter vil der være mulighed for at hvile lidt, inden 
jagten igen starter, kl. ca. 13.00. Der jages til solnedgang. Herefter mødes man om bålet, til en kølig ”Sundowner” 
imens middagen tilberedes. 
 
Ikke inkluderet: 
Flybillet, patroner kan købes på stedet for ca. 140 Rand for 25 stk, alkoholiske drikkevarer, drikkepenge til 
guider/hjælpere, administrations gebyr 950,-kr, transfer Johanneburg Freestate t/r 3.000,-kr for minibussen, rejse og 
afbestillingsforsikring. Ekstra jagtdag på duer/fuglevildt 2.200,-kr 
 

 
 
 


