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Er du klar på et lystfiskereventyr? Prøv fiskeriet efter den sagnomspundne steelhead i British Colombia -

Canada.

Kan udføres af alle Kræver moderat
god fysisk form

Indkvartering på
lodge

Grupperejse Individuel rejse Fluefiskeri Spinnefiskeri
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Steelheadfiskeri i British ColombiaSteelheadfiskeri i British Colombia

HØJDEPUNKTER

Fiskeri efter steelhead
Fiskeri i mange forskellige elve
Erfarne lokale certificerede guider
Ophold på lodge med fuld forplejning
Grupperejser på udvalgte datoer med erfarne
danske rejseledere

Overblik

Fiskeriet i British Columbia

Drømmer du om fiskeri efter den sagnomspundne
steelhead, 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.

Storslået natur- og fiskeoplevelse

Naturen i området er storslået og kan ikke sammenlignes
med nogen anden natur i Europa. Der er gode muligheder
for at se bjørne, måske elge og andre vilde dyr, som findes
i British Colombia.

Vi arrangerer både grupperejser og individuelle rejser både
i foråret og efteråret efter steelhead, ture i sensommeren
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hvor du fisker steelhead og sølvlaks. Der er plads til fem
fiskere plus en dansk rejseleder på gruppeturene. Er du
selv eller er I flere, som vil af sted på et bestemt tidspunkt
så venligst kontakt os. Vi vil prøve at opfylde jeres ønsker
såvidt det er muligt. Husk at gøre det i god tid, da der ofte
er booket et år i forvejen.

Rejseplan

Typisk rejseplan til British Colombia - Canada
Opholdet på lodgen er altid fra lørdag til lørdag.

Dag 1 (Lørdag): Fly fra Skandinavian til Terrace via
Vancouver. Transfer fra lufthavnen i Terrace til lodgen
Dag 2-7 Steelheadfiskeri med guide
Dag 8 (Lørdag): Transfer fra lodgen til Terrace lufthavn og
via Vancouver til Europa
Dag 9 (Søndag): Ankomst til Skandinavien

Kunderne siger om fiskeri I British Colombia
- Canada

Det er ikke uden grund, at vores ture til British Colombia er
meget populære. Læs nedenfor, hvad nogle af vores
tidligere gæster på rejsen siger om deres fiskerejse til
British Colombia.

"En af de helt store fiskeoplevelser i hyggeligt selskab.
Guiderne var super gode og med både og rafts kom vi til at
fiske på pladser som meget få kommer og sikke en natur.
Lodgen var kanon - 3 retter til aftensmad hver dag! Turen
var alle pengene værd og bagefter drømmer man bare om
at komme af sted igen."
- Jørn Andersen

"Har været med på fiskerejsers steelhead tur i Canada.
Fantastisk fisketur i en storslået natur, det hele blev krydret
med at jeg fik set bjørne en ulv og ørn . Deres
samarbejdspartner north pacific spey havde virkelig super
guider, der kunne finde klart vand og steelhead ,så vi alle

på holdet fik fisk. Super tur og skal helt sikkert med på turen
igen."
- Thomas Feddersen
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OPHOLDOPHOLD

Williams Creek LodgeWilliams Creek Lodge

På en god fisketur er det vigtigt at bo godt, når man kommer hjem
fra en lang fiskedag ved elven. Williams Creek Lodge er omringet
af skov og med udsigt til den kystnære bjergkæde. Lodgen ligger
ca. 30 min. kørsel fra byen Terrace i et stille naturområde. Der er
fuld forplejning og maden på lodgen er rigtig god. Lodgen er
udstyret med alt hvad den rejsende lystfisker behøver.
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PARTNERPARTNER

North Pacific SpeyNorth Pacific Spey

Vi har allieret os med den dygtige amerikanske guide Darren
Bisson, der om nogen anden kender til fiskeriet på mange af de
forskellige elve, der findes i British Colombia. Inden for de sidste
par år er fiskepresset blevet større, og derfor er Darren og hans
guider de helt perfekte guider. De går meget op i at fiske på
mindre kendte elve, hvor fiskepresset ikke er stort, men hvor
fiskeriet stadigvæk er helt i top. De bruger enten båd, raft og bil til
at transportere os rundt i, så vi kommer til at opleve spændende
steder hver eneste dag.
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OMRÅDEOMRÅDE

British ColumbiaBritish Columbia

I British Columbia fisker I på forskellige elve såsom Bell Ervin,
Cranberry, Kitimat, Kiteen, Kemano, Kitlope som enten render ud
i den kendte elv Skeena, i selve Skeena eller i sideelve til den
kendte elv Nas. Det specielle ved vores partner er også at vi
fisker det de lokale kalder coastel rivers, som er elve, som man
kun har tilgang til hvis man har båd, da man skal ud på fjorden for
at kunne komme til disse elve. Alle elvene er kendt for at rumme
steelhead. Næsten uanset vejr og vind vil der være steder at fiske
efter steelhead. Foruden steelhead, er systemerne fyldt med hele
4 laksearter, som kommer på forskellige perioder af året. Der er
tale om sølvlaks, pukkellaks, kongelaks og chum laks. Perioden
for hvornår fiskene begynder at gå op i elvene kan ændre sig fra
sæson til sæson. Der er to laks vi bliver nødt til at fremhæve -
kongelaksen og sølvlaksen. Vil man fiske efter blanke kongelaks
er det fra midt juni til midt juli, hvorefter de begynder at bliver
farvet, men der er tilgængæld flere af dem. Når kongelaksen
netop er gået op fra havet, er den en bombe af en fisk i både
størrelse som kraft. Man kan regne med at se en hel del backing
fra fluehjulet eller mange meter fireline fra spinnehjulet, samt at
tabe et par fisk for hver kongelaks man forhåbentlig lander. Om
efteråret kan du sammen med steelheadfiskeriet opleve et helt

forrygende sølvlaksefiskeri.

De meget erfarne guider bestemmer på dagen, hvor vi skal
fiske, og vi er altid to/tre fiskere pr. guide. Guiderne bruger bil,
jetboats og rafts til at få os rundt på de forskellige elve.

Sæson:

Marts/april - Forårsfiskeri efter blanke steelhead
Juni/august efter kongelaks
Juli/August efter kongelaks, Chum og pukkellaks
August-oktober efter sølvlaks og steelhead
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

6 hele fiskedage

7 nætter på lodge

Fuld forplejning på lodgen

Erfarne certificerede canadiske guider under hele turen

Erfaren dansk rejseleder på grupperejserne

Alt transport i løbet af ugen. (båd/raft/bil)

Transfer tur/retur Terrace lufthavn - Lodgen

Mulighed for infomøde

Enkeltværelse på lodgen

1-1 med din egen guide

Mulighed for køb af fluer på lodgen 

Grejsnak

Sammensætning af grej

Fisketeknik, både spin og flue

Fluevalg/rette agn til spin

Snak om genudsætning af laks, ørreder og steelhead

Opmærksomhed omkring naturen i B.C., fiskearter,

rovfugle, brun-/sorte bjørne.

Flybillet København - Terrace BC, Canada t/r. (Prisen

ligger mellem kr. 5000,- og kr 12.000,- afhængigt af

hvornår billetten bliver udstedt)

Udgifter for bagagetillæg på flyrejsen. Herunder gebyr

for fiskestænger.

Forsikringer. Forsikringer. Vi anbefaler vores

"Europæiske" forsikring til den rejsende lystfisker

Fiskekort  ca. 100,- CAD.

Alkoholiske drikkevarer

Tips til guiderne ca. 25-50,- CAD pr. mand pr. dag

Tips til personale på lodgen

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

eTA (forhåndsgodkendelse til indrejse)

Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet prisen

inkluderer

Mere

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

Vi arrangerer både grupperejser og individuelle rejser efter steelhead. Der er plads til fem fiskere plus en dansk rejseleder på

grupperejserne. Er du selv eller er I flere, som vil af sted på et bestemt tidspunkt så venligst kontakt os. Vi vil prøve at opfylde jeres

ønsker såvidt det er muligt.

Prisen er gældende i forhold til CAN-kursen d. 30/10 2018 og reguleres i forhold til den aktuelle CAN-kursen 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 valutakurser og plads på

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

Steelheadfiskeri i British ColombiaSteelheadfiskeri i British Colombia

Steelhead
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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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