REJSEKATALOG 2018-19

ATLANTIK & Diana Fiskerejser
Fiskerejser til hele Verden

Om Atlantik & Diana Fiskerejser
Atlantik & Diana Fiskerejser er drevet af fiskere for fiskere. Bureauet
er en underafdeling af jagtrejsearrangøren Limpopo Travel A/S, som
har base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn.

Limpopo Travel A/S er bygget på et solidt fundament af rejseerfaring, som er helt enestående i branchen. Virksomhedens ejer og
grundlægger – Jan Krossteig – stiftede tilbage i 1974 det verdenskendte brand Diana Jagtrejser og drev virksomheden i mere end
20 år. I 2003 stiftedes Limpopo Travel A/S og i december 2008 købte
virksomheden navnet Diana Jagtrejser. Med omkring 20 medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas største jagt- og fiskerejsebureau.
Som bureau er vi ikke interesseret i at få dig ud at rejse til den
laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi går derimod
op i kvalitet. Derfor stiller vi store krav til vores rejseledere og
samarbejdspartnere, så din fiskerejse bliver den tur du har drømt om.
Vi har selv besøgt og håndplukket vores rejsedestinationer. Vores
rejseledere er erfarne lystfiskere og de ved hvad der skal til for at få
en god fisketur.

Vores destinationer
Vi har rejsemål til Nordamerika, Sydamerika og Europa. Udover destinationerne i
dette katalog, arrangerer vi også ture til
Argentina, Andamanerne, Cuba, Bos-

nien og Slovenien på forespørgsel. Se
mere på vores hjemmeside www.fiskerejser.dk.

Kontakt os
Fåborgvej 240
5700 Svendborg
Danmark
Tlf. (+45) 70 20 38 86
E-mail: atlantik@atlantik.dk

Som en del af din sikkerhed, er vi medlem af Rejsegarantifonden.
Ydermere har vi, som et af meget få bureauer, den højeste kreditvurdering kaldet AAA.

Vi har kreditværdighed AAA, det højest mulige
niveau. AAA er din sikkerhed for, at
rejsebureaet har en sund økonomi.

Vi er, gennem moderselskabet Limpopo
Travel, registreret hos rejsegarantifonden med
medlemsnummer 1462.

Dette katalog er gældende til og med 2019 - 1. oplag.
Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til vores generelle betingelser:
http://www.fiskerejser.dk/generellebetingerelser/

Claus Moltrup
ADMIN. DIREKTØR
cm@limpopo.dk
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René Gerken
CHEFKONSULENT
rene@atlantik.dk

Jutta Kolding
SUPPORT
jutta@limpopo.dk

Lise Thomsen
SUPPORT
lise@limpopo.dk

ALASKA

Laksefiskeri på Chunilna Creek

I Chunilna Creek får man en enestående
mulighed for at bo i en komfortabel
fiskecamp midt i Alaskas vildmark, kun få
meter fra en af Alaskas bedste lakseelve.

2018/19
6 FISKEDAGE

Pris fra

Chunilna Creek – der også kaldes Clear
Creek – er ubetinget et af Alaskas smukkeste
områder. Chunilna er en mindre, men stabil
og klarvandet flod, med stor opgang af
kongelaks og sølvlaks. Derudover er der
mulighed for at fange rødlaks, hundelaks,
pukkellaks, fjeldørred, regnbueørred og
stalling. Elven er perfekt til fluefiskeri, men
der er også mulighed for spinnefiskeri.
De store kongelaks, der typisk vejer 10 - 20
kg., men som kan blive op til 35 kg, går op
i elven midt i juni og fiskeriet forsætter til
13. juli. Omkring 1. august er det tiden for at
fange de iltre sølvlaks, hvor i blandt der også
er en hel del stærke chum-laks i elven.

Din rejsekonsulent:
Flemming Larsen
Tlf. 70 20 38 86
flemming@atlantik.dk

kr.

19.995,-

Afrejse hver lørdag i perioden d. 2/7 - 1/9

3

INKLUDERER
✓✓Transfer med bil og båd
✓✓7 overnatninger på fiskelodge
✓✓Fuld forplejning under opholdet
✓✓6 hele fiskedage med autoriserede
guider (Camp Manager taler norsk)
✓✓Introdag
✓✓Brug af lodgens faciliteter (jetboat,
rafts mv.)
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

ALASKA

Float Trip på Chunilna Creek

2018/19

Den øverste del af floden er så vild, at
guiden ofte medbringer en motorsav til
at fjerne væltede træer, der ligger på
tværs af floden. Dette floattrip er en ægte
vildmarksoplevelse!

6 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

19.995,-

Afrejse d. 15/8 (2018) og 21/8 (2019)

Udover sølvlaks er der mange af de stærke
chum-laks i floden på tidspunktet, hvor du er
på Float Trip. Den øvre del af Chunilna Creek
har noget af Alaskas bedste fiskeri efter
regnbueørred foruden det gode laksefiskeri.
Turen er tilrettelagt, så den passer med den
bedste og billigste flyrute til Alaska.
Det tager ca. 12 timer fra København til
Alaska. Gruppen hentes i lufthavnen og
køres op til Talkeetna for en overnatning,
inden gruppen næste morgen flyves med
helikopter til det øvre Chunilna Creek.
Her starter et syv dages Float Trip ned ad
floden.
Vi har flere afrejsemuligheder i juni - sept og
skræddersyr gerne en rejse til din gruppe.

Din rejsekonsulent:
Flemming Larsen
Tlf. 70 20 38 86
flemming@atlantik.dk

4

INKLUDERER
✓✓ Transfer Anchorage - Talkeetna
(Chunilna Creek)
✓✓Helikopter flyvning til øvre Chunilna
Creek
✓✓8 overnatninger (alle)
✓✓7 dage float trip incl. alt udstyr
✓✓(excl. personligt udstyr, sovepose og
liggeunderlag)
✓✓Lokal professionel fiskeguide på
Float Trip
✓✓Infomøde
✓✓Mad på Float Trip
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

ALASKA

Trout Adventure
på Chunilna Creek

Din rejsekonsulent:
Flemming Larsen
Tlf. 70 20 38 86
flemming@atlantik.dk

ADVARSEL: Hvis du tager med på vores Trout
Adventure til Alaska er der stor risiko for at
traditionelt laksefiskeri aldrig bliver det samme
igen!
De små krystalklare bifloder til den mægtige
Talkeetna River har måske noget af Alaskas bedste
fiskeri efter regnbueørred og fjeldørred. I juli er
tørfluer og mussefluer i overfladen ofte vejen til de
store ørreder.
Vores lokale samarbejdspartner i Alaska har
gennem årene fundet nogle af de bedste steder i
området, og du kan opleve uendelige strækninger
af fremragende ørredvand. Vores kunder kan typisk
fange ørreder op til 60 cm, men vi ved, at der er
større fisk i floderne. Stallingerne er typisk mellem
35-42 cm med lidt større fisk ind imellem.
Vores Trout Adventure i Alaska er en fiske- og
naturoplevelse i særklasse. Du flyves med
helikopter ud til udvalgte stræk af elven og bor i telt
i vildmarken. Du kan opleve uendelig strækninger
af fremragende ørredvand. I juli er tørfluer og
mussefluer i overfladen ofte vejen til de store
ørreder.
Vi har flere afrejsemuligheder i juni-sept og
skræddersyr gerne en rejse til din gruppe.

2018/19
6 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

19.995,-

Afrejse hver onsdag i perioden d. 30/5 - 12/9

INKLUDERER
✓✓Transfer Anchorage - Talkeetna
(Chunilna Creek)
✓✓Helikopter t/r til øvre Chunilna Creek
✓✓2 overnatninger i Talkeetna (Budget)
✓✓6 overnatninger i telt camp i vildmarken
✓✓Lokal fiskeguide på vildmarksturen
✓✓Mad på vildmarksturen
✓✓Informationsmøde
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CANADA

Steelhead-fiskeri
i British Columbia

Din rejsekonsulent:
René Gerken
Tlf. 51 89 05 22
rene@atlantik.dk

2018/19

Sneklædte tinder, dybe skove og rivende floder. Fiskeri i
Canada er virkelig en udfordring og for at fange steelheaden,
skal der arbejdes hårdt! Er du klar på et lystfiskereventyr?
Drømmer du om fiskeri efter steelhead, kongelaks eller
sølvlaks, så er British Colombia stedet for dig. At stå midt i
en canadiske elv omringet af skov og bjerge, mens man
lægger sin flue eller blink ud over vandet, kan ikke beskrives.
Det skal opleves på egen hånd. Fiskeri efter steelhead kan til
tider være meget udfordrende, men hvis man kæmper hårdt
nok, bliver man også belønnet med en stærk fightende fisk.
Steelhead kan fanges om foråret hvor de er stål blanke og
igen fra sidst i august til vinteren er ovre kan de igen fanges.
Der bruges enten kraftig enhåndsstang eller en lettere
tohåndsstang/spinnestang til steelheadfiskeri. Når du endelig
får en steelhead på krogen kan du godt forvente at de fighter
rigtig godt på fluestangen eller spinnestangen, og man får en
fight man sent glemmer. Man må ikke glemme sølvlaksen i
sensommeren, som går op i mange af elvene, og kan give et
meget spændede fiskeri undert steelheadfiskeriet.

6 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

23.495,-

Afrejse hver lørdag i perioden d. 3/3 - 27/10
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INKLUDERER
✓✓7 nætter på lodge
✓✓6 hele fiskedage
✓✓Dansk, erfaren rejseleder på udvalgte
gruppeture
✓✓Fuld forplejning på lodgen
✓✓Certificeret amerikansk guide under
hele turen
✓✓Alt transport i løbet af ugen. (Båd/bil)
✓✓Transfer
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

CANADA

Kongelaks-fiskeri
i British Columbia

Din rejsekonsulent:
René Gerken
Tlf. 51 89 05 22
rene@atlantik.dk

Steelhead,
kongelaks
eller sølvlaks
på flue!

Fiskeri efter kongelaksen er en stor udfordring, som
kræver både held og fiskefærdigheder! Der venter dig en
stor fiskeoplevelse!
At stå midt i en canadiske elv omringet af skov og bjerge,
mens man lægger sin flue eller blink ud over vandet, kan
ikke beskrives. Det skal opleves på egen hånd. Fiskeri efter
kongelaks kan til tider være udfordrende, men hvis man
kæmper hårdt nok, bliver man også belønnet med en stærk
fightende fisk. Kongelaksen fanges tidligt sommeren, og
højsæsonen går fra midt juni til slutningen af Juli. Grejet du
skal bruge er det kraftige grej, da kongelaksen kan blive stor.
Om det er en lille kongelaks på 7 kg, eller en stor kongelaks
på 20 kg, kan du godt forvente at de fighter rigtig godt på
fluestangen eller spinnestangen. På denne tur lægger du
dig ikke fast på en bestemt elv, men guiderne vælger fra dag
til dag hvilken elv du skal fiskes på, da forholdene hele tiden
ændre sig. Kitimat og Skeena er nogle af elvene du kommer
til at fiske, og her kan vi fremhæve den kendte elv Kitimat,
hvor du drifter i drift boats sammen med en guide og du får
her muliged for at fiske mange forskellige pools hver dag
afhængigt af hvor kongelaksen befinder sig. Kommer du
tidligt på sæsonen er næsten alle kongelaks helt blanke, og
senere på sæsonen bliver de mere farvet, men stadigvæk
med mulighed for at fange en blank kongelaks.

2018/19
6 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

23.495,-

Afrejse hver lørdag i perioden d. 2/6 - 30/6

INKLUDERER
✓✓7 nætter på lodge
✓✓6 hele fiskedage
✓✓Fuld forplejning på lodgen
✓✓Certificeret amerikansk guide under
hele turen
✓✓Alt transport i løbet af ugen. (Båd/bil)
✓✓Transfer
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
7

vores samarbejdspartner

NORGE

Lakseskolen i Mandal

Din rejsekonsulent:
René Gerken
Tlf. 51 89 05 22
rene@atlantik.dk

2018
6 FISKEDAGE

Pris fra

7.995,-

Spændende lakseskole ved Mandalselven i Norge. En
fiskerejse for fluefiskere, som gerne vil lære at fiske laks.
Godt laksefiskeri og hyggeligt socialt samvær i Norge.

kr.

Lakseskolen ligger i uge 26 og vi fisker i zone 3 som er ca. 13 km
lang. Lakseskolen er åben for fluefiskeren, som gerne vil lære
at blive en bedre fluekaster og laksefiser. Turens instruktører
og guider er alle meget erfarne fluefiskere og spinnefiskere. På
denne tur er det dig, som skal lære at fiske efter laks, så hele
ugen er delt op i forskellige temaer, så du efter denne tur selv er
klar til at fiske laks i hvilken som helst lakseelv du kunne tænke
dig at fiske i. Samtidigt med undervisningen, bliver der også
masser af tid til at fiske på egen hånd, så man har mulighed for
at afprøve nogle af de teknikker eller fif man har lært.

INKLUDERER
✓✓Undervisning
✓✓Guidning
✓✓7 overnatninger i nye lejligheder
✓✓Færge tur/retur Hirtshals - Kritiansand
✓✓Fiskekort
✓✓Foredrag
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af

Afrejse d. 23/6

8

vores samarbejdspartner

NORGE

Laksefiskeri i Suldal
Din rejsekonsulent:
Anders Bech
Tlf. 51 33 39 56
bech@atlantik.dk

2018
Norge er og bliver en af de mest populære destinationer, når
snakken falder på atlanterhavslaksen.

Pris fra

Suldal eller Suldalslågen, som elven også kaldes, er en klassiker
blandt norske lakseelve.

kr.

6 FISKEDAGE

Afrejse d. 11/8 og 18/8

Turene ligger i ugerne 33 og 34. Vi fisker på tre private beats.
Derfor får vi i løbet af ugen for en masse vand at boltre os på.
Turen består af et hold bestående af 5 fiskere + en turleder.
Holdet bor og fisker sammen hele ugen. Turen er åben for både
flue- og spinnefiskere. Turens rejseleder er den meget erfarne
laksefisker Anders Bech, som har besøgt Suldal ofte og kender
elven rigtig godt.
De 10 største fisk fra Suldal i 2017, var alle over 14 kg, med de to
største på 17 og 17,5 kg samt den mindste på 14,2 kg, så der er

8.995,-
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INKLUDERER
✓✓7 overnatninger i lækre lejligheder
✓✓6 fiskedage
✓✓Eksklusivt fiskekort til udvalgte zoner
✓✓Desinficering af fiskegrej
✓✓Dansk rejsekonsulent
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

NORGE

Laksefiskeri i Stjørdal

2018

Tag med til Stjørdal og få muligheden for at fiske på den
kendte laksefisker Jan Daugaards vald.

6 FISKEDAGE

Stjørdalselven er en af de flotteste elve, som løber ud i Trondheimsfjorden. Stjørdal er kendt blandt alle laksefiskere, og er
en af de første elve, hvor de engelske adelsmænd startede
deres fiskeri i Norge.

Pris fra

kr.

9.995,-

Afrejse hver dag i perioden d. 3/6 - 19/8

Vælger du at tage med til Stjørdal, kommer du til at bo på
den kendte laksefisker Jan Daugaards lodge, som i dag er
overtaget af hans søn Patrick. Lodgen ligger ikke langt fra
vores vald, der er 2,9 km langt. Patrick har videreført lodgen
i samme stil som hans far, og bare det at bo på lodgen, er en
oplevelse, som enhver laksefisker burde unde sig selv.
Opholdet er med fuld forplejning på hele turen, så det
eneste man skal tænke på er at fiske og prøve at fange sin
drømmelaks.

Din rejsekonsulent:
René Gerken
Tlf. 51 89 05 22
rene@atlantik.dk
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INKLUDERER
✓✓6 overnatninger på lodge
✓✓Fiskekort til elven (6 dage)
✓✓Desinficering af fiskegrej
✓✓Forplejning på hele turen
✓✓Transfer til og fra lodgen for dem, som
flyver til Trondheim
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

SVERIGE

Laksefiskeri i Lainio/Kangos
Din rejsekonsulent:
Aslak Lund
Tlf. 28 55 59 21
aslak@atlantik.dk

Er du til laksefiskeri i flotte omgivelser med chancen for at
kroge en stor laks, så er Kangos et godt valg.
Vi er stolte af at kunne præsentere jer for denne unikke rejse
i samarbejde med Pinetree Lodge. Du skal fiske på elven
Lainio, som er kendt for sin gode opgang af store, flotte laks
fra Østersøen. Lainio er en stor elv, som løber igennem noget
af Sveriges flotteste natur omringet af skov. Elven er perfekt til
fluefiskeri med tohåndsstangen, eller spinnestangen. Du har
32 km at fiske på, og strækket er fyldt med store og små pools,
som varierer fra langsom flydende pools til pools med hård
strøm. Forrige år havde Lainio en god opgang af laks over 70 cm.
Laksetælleren i Torneelven, som Lainio løber ud i, viste at der var
gået lidt mere end 42.000 laks op.

2018
6 FISKEDAGE

Pris fra

5.795,-

Det er en kæmpe oplevelse at bo på en vildmarkslodge samt at
fiske midt i vildmarken. Udover ørne, rensdyr og bævere er der
god mulighed for at se elge.

kr.

Foruden et fantastisk fiskeri er logistikken på denne tur helt i top.
Der er ingen unødvendig spildtid eller spilddage. Du flyver fra
Danmark om morgenen og om aftenen er du ved elven, klar til
at fiske dagen efter.

INKLUDERER
✓✓Fiskekort til 6 hele fiskedage på
Kangos
✓✓7 nætter i en luksushytte på Pinetree
Lodge
✓✓Frit fiskeri på lodgens egen ørredsø.
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af

Afrejse hver søndag i perioden d. 10/6 - 19/8

Vi arrangerer rejser i løbet af hele 2018-sæsonen. Højsæsonen
ligger fra slutningen af juli til slutningen af august.

11

vores samarbejdspartner

SVERIGE

Laksefiskeri i Kengis Bruk
Din rejsekonsulent:
Aslak Lund
Tlf. 28 55 59 21
aslak@atlantik.dk

Vil du have chancen for at fange en stor laks,
så er det private vald, Kengis Bruk, stedet.
Er du til laksefiskeri i flotte omgivelser, med
chancen for at kroge en stor laks, så er Kengis
Bruk et godt valg.
Denne rejse er lavet i samarbejde med Kengis
Bruk. Du skal fiske i Torneleven, der er kendt
for sin gode opgang af store flotte laks fra
Østersøen. Torne er en stor elv, der løber
gennem noget af Sveriges flotteste natur tæt på
den finske grænse.

2018

Elven er perfekt til fluefiskeri med tohåndsstang. Kengis Bruk er 2,5 km. lang og der
er plads til 6 stænger. Strækket er delt op i tre
zoner, som alle har produktive pools. Sidste år
havde Torne en god opgang af laks over 70 cm.
Gennemsnittetslængden af alle fangede laks lå
på ca. 80 cm. Laksetælleren i Torne viste, at der i
2017 var gået lidt mere end 42.000 laks op.
På Kengis findes et af de største fald på hele
elven. Den falder ca. 20 meter over en strækning
på 600 meter. Ved bunden af dette lange fald,
som er et naturligt stop for laksen inden de skal
videre opstrøms, hvor der er en af de bedste
pools for fluefiskeren på hele strækket.

6 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

6.795,-

Afrejse hver søndag i perioden d. 10/6 - 19/8
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INKLUDERER
✓✓Fiskekort til 6 hele fiskedage på Kengis
Bruk
✓✓7 nætter på lodge
✓✓Introguidning
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

POLEN

Ørred- og stallingfiskeri
på River San

Din rejsekonsulent:
Holger Jensen
Tlf. 28 58 20 87
holger@atlantik.dk

2018
5 FISKEDAGE

Er du til tørfluer, små nymfer og meget tynde tippets, så er
San det helt rigtige til dig. San byder på noget af det bedste
stalling- og ørredfiskeri i Europa.

Pris fra

kr.

De engelske fluefiskere har for længst taget floden til sig,
og et afholdt VM i fluefiskeri midt i vores område, fortæller
noget om det potentiale som San har.

8.495,-

Afrejse i perioden mellem d. 15/5 og 31/10

Vi har på fjerde år en tur til San. Vil du gerne prøve dig af som
ny tørflue- eller nymfefisker, så kan du roligt skrive dig på. Der
er guide på under hele turen, og vores rejseleder står klar
til at sikre dig en grundig indføring i fluefiskeri med tørflue
og nymfe – vi tør godt sige, at du nok skal få fisk på krogen.
Denne tur er kun for fluefiskeren, og der må kun fiskes med
tørfluer, streamere samt diverse former for nymfefiskeri.
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INKLUDERER
✓✓Fiskekort til 5 hele dage
✓✓Lokal guide 5 dage
✓✓6 nætter
✓✓Fuld forplejning
✓✓Dansk rejsekonsulent med på hele
turen
✓✓Lejede biler fra Reznow
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

FÆRØERNE

Flue- og spinnefiskeri
Din rejsekonsulen
t:
Thomas Matzen
Tlf. 20 77 89 86
thomas@atlantik
.dk

Verdens reneste luft og friskeste vand. Et
spændende og unikt sted fuld af natur og fiskeri
når det er bedst.

2018

Færøerne er en naturperle i sig selv. De mange
øer byder på interessante fiskepladser på
yderkysterne samt flotte fjorde. Højt beliggende
i fjeldene ligger der for dem, som har benene til
det, fremragende fiskevand hvor bække springer
ud og flotte søer opstår. Her bydes på fantastisk
ørredfiskeri med både flue- og spinnestangen.

5 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

7.995,-

Afrejse d. 22/7 og 30/7

Vi skal bo i midten af Torshavn, hvorfra vi kører
ud med erfaren guide og fisker, hvad han mener
er bedst på dagen.
Vi vil på turen prøve at fange mange af de arter,
som findes på færøerne. Vi fisker bl.a. efter:
Regnbueørred, bæk-ørred, fjeldørred, ål, lubbe,
laks, torsk og mange flere.

14

INKLUDERER
✓✓5 hele fiskedage
✓✓5 nætter i lejlighed i Torshavn
✓✓Bil til transport til og fra fiskepladserne
✓✓Transfer
✓✓Dansk rejseleder
✓✓Lokal guide
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

MEXICO

Big Game-fiskeri i Baja
Din rejsekonsulen
t:
Viggo Ross
Tlf. 28 89 93 01
viggo@atlantik.dk

2018
6 BÅD- OG 10 FISKEDAGE
Skal dit udstyr testes til det maksimale, så er her
muligheden for at sætte krogen i nogle af havets
stærkeste og hurtigste fightere.

Pris fra

kr.

Her er mulighed for flere spændende former for fiskeri.
Fiskeri direkte fra stranden med flue eller spin, det
kystnære fiskeri fra båd, der ligeledes foregår med
lettere grej eller trollingfiskeriet efter de store fisk på
det åbne hav.

12.595,-

Afgang hver dag i perioden d. 2/7 - 4/8

Har du drømt om at tage på eventyr på det blå hav,
hvor man aldrig kan vide med sikkerhed, hvad der tager
agnen? Vil du krydse klinger med havets stærkeste
fightere? Så er her en enestående mulighed for at
komme af sted på eventyr til en pris, der er til at betale.
Eventyret tager sit udgangspunkt i en lille by på Bajas
sydspids, hvor fiskeriet foregår i det fiskerige Cortezhav.
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INKLUDERER
✓✓10 overnatninger på pænt hotel
✓✓6 båddage
✓✓Transfer tur/retur fra hotel til båd
✓✓Transfer i Mexico
✓✓Mexicansk fiskelicens
✓✓Dansk rejseleder på udvalgte grupperejser
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

MEXICO

Klassisk saltvandsfiskeri
i Ascension Bay

2018

Mexico byder på noget af det bedste saltvandsfiskeri i
verden og er man til fluefiskeri efter bonefish, permit,
tarpon samt snook, så er det specielt halvøen Yucatan
der trækker.

6 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

I den østlige del af Mexico, det tidligere Maya-rige,
finder man kridhvide strande og smukke koralrev. Vi bor
i Punta Allen, hvor vi indlogerer os på Punta Allen Fishing
Club fine lodge. Vi skal fiske i naturreservatet Sian Ka’an,
hvor den kendte Ascension Bay ligger. Vi fisker både fra
båd og fra land. Der vil være en guide pr. fisker, som gør
at du får maximalt fisketid ud af dagen.

20.995,-

Kontakt os for skræddersyet rejse

Alle guiderne er topprofesionelle, og meget erfarne.
Guiderne vil gøre alt for, at man får en uforglemmelig
tur.
Udover et fantastisk fiskeri er logistikken og opholdet på
denne tur helt i top.

Din rejsekonsulent:
René Gerken
Tlf. 51 89 05 22
rene@atlantik.dk
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INKLUDERER
✓✓7 overnatninger på lodgen Punta
Allen Fishing Club
✓✓Fuld forplejning på lodgen
✓✓6 fiskedage fra båd og på hats
✓✓1 guide pr. fisker hele ugen
✓✓Sian Ka’an fiskelicens
✓✓Transfer i Mexico
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

KENYA

Big Game- og popper-fiskeri
i Malindi
Malindi i Kenya er en sand perle inden
for big game-fiskeri. Vi har haft en mand
i Kenya, for at se om vi ikke kunne ændre
lidt på fiskemetoden for denne destination.
Resultatet af denne testtur er, at vi nu
udvider turen til at tilbyde fiskeri med popper,
stickbaits og speed jig.

Din rejsekonsulen
t:
Thomas Matzen
Tlf. 20 77 89 86
thomas@atlantik
.dk

2018
6 FISKEDAGE

Pris fra

Kenya er ubestridigt kendt for at huse et
fantastisk fiskeri efter sailfish og marlins og
vi har i en del år udbudt dette fiskeri ud for
Malindi. Dette har ikke ændret sig og i denne
nye turbeskrivelse vil dette fiskeri også indgå
som en del af pakken, for hvem vil ikke gerne
fange en af disse store big game fisk?

kr.

12.995,-

Afrejse hver dag i perioden d. 11/8 - 8/12

Turen er sat til seks hele fiskedage. Du fisker fra
båd og fra dæk. Vi dørger og fisker med popper,
stickbaits, livebaits, speed jigger og når det kan
lade sig gøre, prøver vi med fluestang.
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INKLUDERER
✓✓3 mand pr. båd
✓✓Transfer til/fra hotellet
✓✓7 dages ophold på resort med
halvpension i dobbeltværelse
✓✓6 dages fiskedage
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

USA, MASSACHUSETTS

Kystfiskeri på Cape Cod

Hardcore kystfiskeri efter stripers – bluefish og false albacore på
den amerikanske østkyst.

2018
6 FISKEDAGE

Cape Cod ligger på den amerikanske østkyst lige syd for Boston,
hvor Sydatlanten møder Nordatlanten. Det betyder, at der er en
enorm fiskerigdom. Vi fisker på Cape Cod i juni og september,
hvor der er mest gang i fiskeriet, og hvor der er størst chance for
at fange striped bass, bluefish og - om efteråret - false albacore.
Cape Cod er på størrelse med Langeland, og der kan findes læ hele
halvøen rundt. Amerikanerne fisker fra båd, så derfor har vi meget
af kysten for os selv. I juni til september er vejret meget lig det
danske, så man kan forvente alt fra kølige dage til meget varm vejr,
som minder om vejret i troperne.
Der er plads til fem fiskere plus en medfiskende guide på turen, så
skynd dig, der er ligeså meget action på Cape Cod som på enhver
tropisk fiskedestination.

Din rejsekonsulent:
Joe Christiansen
Tlf. 22 41 90 94
joe@atlantik.dk

Pris fra

kr.

12.995,-

Afrejse d. 2/6 og 15/10

INKLUDERER
✓✓7 overnatninger i eget hus
✓✓Lejebil på hele turen
✓✓Fly tur/retur København-Boston
✓✓Dansk rejseleder (Guide)
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
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vores samarbejdspartner

MADAGASKAR

Big Game- og popperfiskeri
på Nosy Be

Din rejsekonsulent:
Michael Johansen
Tlf. (+45) 40 44 69 65
michael@atlantik.dk

Vil du med på denne tur, hvor du har chancen for at få testet
dit udstyr til grænsen og se din popper bliver taget i et stort
skumsprøjt, så har du nu her en unik mulighed for at komme
med til øen Nosy Be i Madagaskar.
I samarbejde med Fishing In Madagascar har vi lavet denne tur,
da vi mener at Madagaskar bliver den nye destination inden
for popperfiskeri og speedjigging efter giant trevally, dogtooth
tun, sejlfisk og - hvis vi er heldige - marlin samt en masse
andre rovfisk. Vi har efter en succesfuld testtur fundet 3 små
hurtiggående både, med dygtige kaptajner, som alle kender
vandende rundt om Nosy Be rigtig godt. Bådene er helt perfekte
til popperfiskeri, og de er hurtige, så vi kan komme rundt til
mange forskellige fiskeplader hver dag. Vi fisker 2-3 mand fra
hver båd, og vi fisker alt fra små til store rev. Fiskepladserne
ligger fra få min. sejlads til 2 timers sejlads fra lodgen. Der er
masser af rev rundt øen. Det er disse rev, som tiltrækker de
store giant trevallys, tun og sejlfisk. Turen tager udgangspunkt
fra Sakatia Lodge, som ligger på den sydlige del af øen Nosy Be,
her skal vi bo under hele opholdet. Vi skal bo i pæne bungalows,
så det eneste vi skal tænke på er at fiske.

2018
5 FISKEDAGE

Pris fra

kr.

Vi har 6 dage på Nosy Be, og i alt 5 fiskedage, så der vil være
mulighed for at få set lidt af øen, fiske fra land, dykning eller bare
tage en dag på stranden og slappe af.
Vi har flere afrejsemuligheder fra februar - december og
skræddersyr gerne en rejse til din gruppe.

19.995,-

Afrejse hver tirsdag i perioden d. 1/3 - 31/12
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INKLUDERER
✓✓5 båddage med professionelle guider/
skipper
✓✓6 overnatninger på lodge
✓✓Forplejning
✓✓Transfer fra lufthavn til lodgen tur/
retur
✓✓Dansk rejseleder på udvalgte ture
✓✓Infomøde
✓✓20% rabat ved køb af grej ved en af
vores samarbejdspartner

Spar penge på udstyr
Når du rejser med os, får du
samtidig muligheden for at
spare op til 20% på kendte
mærkevarer hos udvalgte
partnere.

Du kan læse mere om samarbejdet på vores hjemmeside
under vores samarbejdspartnere.

Savner du en destination?
Vi arrangerer også ture til Island, Argentina, Andamanerne, Cuba, Bosnien og Slovenien på forespørgsel.

Få vores nyhedsbrev
Én gang om måneden udsender vi et nyhedsbrev med
inspiration, rapporter og rejsetilbud fra hele verden. Du
får samtidig praktiske fisketips

samt mulighed for at deltage
i konkurrencer og quiz’er.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på
vores hjemmeside.

KONTAKT OS PÅ
Fåborgvej 240
5700 Svendborg
Danmark
Tlf. (+45) 70 20 38 86
E-mail: info@diana.dk
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Atlantik & Diana Fiskerejser
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