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Er du til laksefiskeri i flotte omgivelser, med chancen for at kroge en stor laks, så er Kangos ved Lainio et

godt valg.

Udfordrende Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i hytte Individuel rejse Fluefiskeri Spinnefiskeri

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.fiskerejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Laksefiskeri i Kangos - UDSOLGT 2023Laksefiskeri i Kangos - UDSOLGT 2023

HØJDEPUNKTER

Seks dages laksefiskeri
32 km. fiskevand med fiskeri på begge sider af
elven
Overnatning i luksushytte på lodge
Flot natur

Overblik

Vi er stolte af at kunne tilbyde denne unikke rejse i
samarbejde med Pinetree Lodge. Du skal fiske i 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
spinnefiskeri. Der fiskes på 32 km. af elven med fiskeri på
begge sider af elven. Strækket er fyldt med store og små
pools, som varierer fra langsomt flydende pools til pools
med hård strøm. De sidste mange år er laksefiskeriet
blevet bedre og bedre og Lainio er kendt for at have en
god opgang af laks over 70 cm. Laksetælleren i
Torneelven, som Lainio løber ud i, viste at der var gået lidt
mere end 100.000 laks op i 2016, og ca. 42.000 laks i
2017 og 47.000 i 2018.

Vildmarksoplevelse i Sverige

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

Vi anbefaler at du får en lokal guide tilknyttet, som vil være
sammen med dig de dage du booker, så du er fuldt
opdateret på hvad som sker. Han vil vise dig rundt på det
bedste pladser, samt vise dig de rigtige fluer/blink for at du
kan få en god uge ved elven.

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
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fiske dagen efter. 

Rejseplan

Dag 1 (søndag): Afrejse København/Billund – Kiruna/Luleå
– transport til lodgen

Dag 2-7 Fiskeri på Kangos

Dag 8 (Søndag): Transport retur fra lodgen til Kiruna/Luleå
og hjemrejse

Fiskesæsonen på Kangos

Sæsonen ligger fra 1 juni. juni til og med 31. august.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: 63 21 43 02

© Limpopo & Diana Fiskerejser 2023 www.fiskerejser.dk Side 3



OPHOLDOPHOLD

Pinetree LodgePinetree Lodge

Opholdet foregår på det kendte Explorer North, som også kaldes
Pinetree Lodge. Lodgen ligger ca. to timers kørsel fra Kiruna. De
første pools som kan fiskes ligger ca. 10 min kørsel derfra. På
lodgen bor du i en fin luksushytte, hvor der er plads til to personer
pr. hytte. Du har mulighed for selv at lave mad selv i hytten. Du
kan også vælge at spise på lodgen.
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PARTNERPARTNER

Explorer NorthExplorer North

Explorer North er vores fast partner i Lainio i Sverige.
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OMRÅDEOMRÅDE

LainioLainio

På Kangos har du ca. 32 km med fiskeri på begge sider at boltre
dig på. Du kører i bil fra plads til plads, hvilket gør, at du hurtigt
kan skifte side, hvis vinden driller. Fiskeriet foregår med
spinnestænger eller tohåndsstænger. Du vil komme til at fiske
med alt fra flydeliner til synkeliner. Du skal være i rimelig god
kondition, da du på en dag kan komme til at gå mange kilometer.
Elven er en rigtig skovelv med store sten i vandet og langs
brinkerne, så en vadestav kan være en fordel for nogen. Du finder
alt fra små, hurtige pools, som nemt kan fiskes af en enkelt
person, samt store pools, som kan fiskes af flere personer på én
gang. I starten af sæsonen fisker vi efter store, blanke laks. Midt i
sæsonen er det i stigende grad grilse, som er til stede, mens det
sidst på sæsonen er det farvede fisk. På dette tidspunkt vågner
de store laks op igen, og der er mulighed for at fange dem.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

6 hele fiskedage på Kangos

7 nætter i en luksushytte på Pinetree Lodge

Morgemad på lodgen

Frit fiskeri ved lodgens egen ørredsø

Sengelinned, håndklæder og rengøring

Lokal erfaren guide. (4 timer - kr. 2500,- / 8 timer - kr.

4000,-)

Drikkepenge til lokal guide kr. 10% af guidens pris (kr. 250

- 400,-)

Middag- og aftensmad plus drikkelse på lodgen (SEK. 95,-

for middagsmad - SEK. 220 for to retters aftensmad)

Flybillet København/Billund - Kiruna/Luleå (Prisen

ligger mellem kr. 1500,- og kr 3000,- afhængigt af

hvornår billetten bliver udstedt)

Udgifter til bagagetillæg på flyrejsen. Herunder gebyr

for fiskestænger

Transport tur/retur Kiruna lufthavn til Kangos. Der er

mulighed for at leje en bil gennem os, hvis du vælger at

flyve til Kiruna eller Luleå (Prisen ligger mellem kr.

2500,- og kr 5000,- afhængigt af hvilken bil man

vælger)

Middag- og aftensmad

Forsikringer. Vi anbefaler vores "Europæiske" forsikring

til den rejsende lystfisker

EU ansvarsforsikring kr. 59,-

Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet om,

hvad prisen inkluderer

Mere

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser, inden du skal afsted.

Rejsen er baseret på to deltagere. Såfremt antallet ikke opfyldes kan turens struktur og omkostninger ændres.

Prisen er gældende i forhold til SEK-kursen d. 28/11 2018 og reguleres i forhold til den aktuelle SEK-kurs før afrejse. Vi benytter os af

lavest mulige bookingklasse på flyet, hvis du booker hos os. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for kurser og plads på flyet. Vi

glæder os til at modtage din bestilling og til at arrangere din rejse.
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VILDTARTERVILDTARTER

Laksefiskeri i Kangos - UDSOLGT 2023Laksefiskeri i Kangos - UDSOLGT 2023

Laks
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Om osOm os

Atlantik & Diana Fiskerejser

Atlantik & Diana Fiskerejser er en del af Limpopo Travel

A/S, som har base på Hvidkilde Gods i Svendborg på

Sydfyn. Limpopo Travel A/S startede i 2004 med det

formål at sende jægere og turister på safari i det sydlige

Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet kraftigt med tilkøbet af

Diana Jagtrejser i 2008. Og i 2013 blev virksomheden

yderligere udvidet med afdelingen Atlantik Travel, som i

dag hedder Atlantik & Diana Fiskerejser. Med omkring 20

medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas

største jagt- og fiskerejsebureau. Vi er selvfølgelig medlem

af Rejsegarantifonden.

Først og fremmest laver vi fiskerejser af høj kvalitet til den

kræsne lystfisker! Vores primære opgave er ikke at få dig

ud at rejse til den absolut laveste pris. Det er der andre,

der er bedre til end os. Vi stiller store krav til vores

rejseledere og samarbejdspartnere, så I kan være sikre

på, at din fiskerejse bliver den rejse du har drømt om.

Vores rejseledere er alle meget erfarne lystfiskere, og de

ved godt hvad der skal til for at få en god oplevelse.

Vi har valgt at bruge rejseledere på næsten alle vores ture,

da det giver vores kunder tryghed. Hvis noget skulle gå

galt, har vi altid en mand med, som tager sig af eventuelle

problemer.

Prisen på fiskerejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

fiskerejse hos os, så er vi dækket under

Rejsegarantifonden, samtidigt har man som kunde også

mulighed for at tegne en speciel forsikring ved Europæiske

(ERV), som kun kan fås hos os. Denne forsikring betyder,

at selvom du skulle brække en finger, så er du forsikret.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader Danmark til du kommer retur, skal du være

i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det overhovedet

er muligt, ikke være nogen uforudsete udgifter eller

ærgerlige oplevelser. Og vi hjælper dig med at være så

godt forberedt på din drømmerejse som overhovedet

muligt.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores

rejseledere, hvis du har spørgsmål angående en rejse. Vi

har den filosofi om, at vi altid svarer indenfor 48 timer.
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