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Malindi i Kenya er en sand perle inden for Big Game-fiskeri med bl.a. popper, stickbaits og speed jig efter

giant trevally, marlin, sailfish og mange andre vildt fightende fisk.

Udfordrende Kræver god fysisk
form

Indkvartering på
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Big Game-fiskeri ved MalindiBig Game-fiskeri ved Malindi

HØJDEPUNKTER

Big Game (Popperfiskeri)
Erfarne lokale guider
Ophold på hotel
Hurtige både

Overblik

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

Om fiskeriet ud for Malindi

Turen er sat til seks hele fiskedage. Du fisker fra båd og
fiskeriet foregår med popper, stickbaits, livebaits, jigging
og - når det kan lade sig gøre - kan du prøve med
fluestangen.

Det Indiske Ocean byder på en fantastisk fiskerigdom ud
for Kenyas kyst, ikke mindst ved Malindi. Allerede få
minutters sejlads ud for Malindi ser man de første “måge-
sjov”. Her starter fiskeriet.
Først fisker vi målrettet efter giant trevally, som mange ved
er en af de bedste fightere med det rette grej.
Stedet har et forrygende fiskeri efter sailfish, og det siges,
at der ikke findes bedre sted i verden efter denne
fantastiske fighter. Kenya er desuden kendt for at huse et
fantastisk fiskeri efter marlins.

På turen jagter du boilerområder, hvor der kan kan fiskes
med popper, stickbait og speedjig. Her er der ofte en stor
koncentration af fødeemner, hvor de store fisk ofte holder
til, så som barracuda, dorado (guldmakrel), wahoo, jacks,
hajer, kingfisk, og yellowfin tuna.

Vores partner Kingfisher bruger solide både, så du nemt
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og hurtigt at kan komme ud til pladserne, men nogen vælger
de også at sejle langt væk, da jo længere væk man
kommer fra Malindi, jo mindrere fiskepres er der også.
Angus, som er chefen for hele operationen samt hans
mandskab er måske nogle af de mest professionelle i hele
Kenya, og vil gøre alt for at du skal få succes på turen.

Fiskesæsonen i Kenya

Sæsonen for popperfiskeri går fra 1 august til 15 december.

Rejseplan

Typisk rejseplan for en tur til Kenya.

Vores rejser til Kenya er individuelle, så uanset om du
rejser alene eller som en gruppe, kan programmet tilpasses
dine ønsker og behov.

Dag 1:Afrejse København/Billund - Nairobi - Hotel i Nairobi
Dag 2:Afrejse Nairobi - Mombasa/Malindi og transfer til
lodgen.
Dag 3-8: Fiskeri.
Dag 9: Transfer retur til Mombasa/Malindi og hjemrejse til
København.
Dag 10: Ankomst til København/Billund

Afhængigt af valg af flytider, er det muligt at flyve fra
Europa og ende dagen på lodgen uden hotel ophold i
Nairobi.

Turen kan forlænges med flere fiskedage, safari, dykkertur
eller andet efter dine ønsker. 
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OPHOLDOPHOLD

Hotel i MalindiHotel i Malindi

Blandt Malindis hoteller har vi valgt at indkvartere vores fiskere på
et fint hotel , som består af smukt indrettede hytter og værelser.
Du sover i 1-mands pr rum, som har badeværelse pengeskab,
myggenet, tv samt en dejlig stor terrasse med udsigt ud over
havet. Generelt for alle rummene er at de er møblementet i rigtig
afrikansk stil. Ligeledes har alle rummene aircondition. Der
inkluderet morgenmad i opholdet, men hvis det ønskes, kan der
naturligvis også arrangeres ophold med fuld pension.

Hotellet er placeret diskret og perfekt i en meget smuk og velplejet
tropisk område. Hotellets swimmingpool står til rådighed hele
tiden, men hotellet ligger også helt ned til vandet, så der er
masser af muligheder for at bade og slappe af efter en hård og
lang dag på havet.

Hotellet er det perfekte sted for en afslappet ferie krydret med
mange seværdigheder.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV

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

© Limpopo & Diana Fiskerejser 2023 www.fiskerejser.dk Side 4



PARTNERPARTNER

Kingfisher Fishing LtdKingfisher Fishing Ltd

Kingfisher Fishing Ltd. er et af Kenyas ældst etablerede
bådfirmaer. De har eksisteret i over 40 år, og har specialiseret sig
inden for dybhavsfiskeri. Firmaet er familieejet og tilbyder
desuden fotosafari i Tsavo Nationalparken med ophold i klassisk
teltcamp. Kingfisher har et professionelt mandskab. De råder over
en række både med fuldt udstyr; Tina, en 34fods Striker, med
skipper bror Adrian, Neptune, en 35fods Bertram, med skipper
bror Angus,  Snark, et traditionelt bygget træskrog, hvor Salim
Abed er skipper og Snowgoose, en 37fods sportsfisher, hvor Nick
Conway er skipper.

Kingfisher tilbyder også strandfiskeri, bundfiskeri samt fiskeri med
flue til dem, der foretrækker fiskeri tættere på kysten og på mindre
fisk såsom giant trevally, kingfish, barracuda m.m. Der fiskes fra
båden “Malachite”, der er en 25’ fiberglas båd, som kan lejes på
timebasis. Kingfisher anbefaler dog minimum 6 timer pr. dag.

Kingfishers både og skippere er internationalt kendt og har
medvirket i TV-programmer om sportsfiskeri, der er vist over det
meste af verden. Kingfisher har slået adskillige verdens-, Afrika-
og Kenyanske rekorder i fiskeri. I marts 1995 blev Kenyas største

Blue Marlin på 567 kg fanget på båden Neptune.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV

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

© Limpopo & Diana Fiskerejser 2023 www.fiskerejser.dk Side 5



OMRÅDEOMRÅDE

MalindiMalindi

Det Indiske Ocean byder på en fantastisk fiskerigdom ud for
Kenyas kyst. Ikke mindst ved Malindi. Allerede få minutters
sejlads ud for Malindi ser man de første måger som stimler
sammen over sardinstimer, der jages af bonitos, tun, kingfish,
wahoo, dolphins, og i deres kølvand sailfish og marlin. Her starter
fiskeriet. Stedet er kendt for et forrygende fiskeri efter sailfish. Det
siges, at der ikke findes bedre sted i verden efter denne
fantastiske fighter. De senere år har man også satset mere og
mere på marlin og der tages flere og flere. Der findes her tre arter
af marlin, Black-, Striped- og Blue marlin.

Det helt fantastiske ved fiskeriet er, at, ud over sailfish og marlin,
tages der en masse “bifangster” på popper eller speed jig. Der er
her tale om tun, wahoo, kingfish, dorado, barracuda og bonitoer.
En yellowfin tun, som dykker direkte ned i dybet, eller en
springende wahoo, dolphin eller kingfish. En dag på havet ud for
Malindi er aldrig kedelig. Sailfish, Giant Trevalley, yellowfin tun
er de vigtigste fangster. Det er sjældent, man oplever en dag hvor
der ikke er kontakt med disse fisk. Det er ikke ualmindeligt, at der
tages flere af disse hver dag. Der er f.eks fangstrapporter på helt
op til 16 sailfish på en dag pr. båd. Allerede få minutters sejlads

fra Malindi rigges grejet til. Der fiskes med 10 stænger, og der
benyttes både kunstagn og agnfisk. Blot 10-15 minutters
sejlads fra Malindi er der chance for de største hug af enten
sailfish, kingfish, dolphin, barracuda og bonito. Efter ca. ½ - 1
times sejlads når man ud til bl.a. “Marlin-Bay”, hvor
sværvægteren marlin findes.

Der kan også være tale om et typisk trolling fiskeri, hvor båden
stort set ligger stille, når der fightes med en kroget fisk. Der
fiskes normalt til kl. 16.30 med hjemkomst til Malindi ved
17.30-tiden. For de fleste er det nok tid på havet. Herefter er
der rigeligt tid til en tiltrængt svømmetur i en af hotellets tre
swimmingpools. 

Der kan være op til fire fiskere samt 1-2 ledsagere på bådene.
Under fiskeriet serveres forfriskninger i form af sodavand og
andre softdrinks.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

Transfer fra Malindi lufthavn til/fra hotellet

7 dages ophold på hotel med halvpension i

dobbeltværelse

2 dages bådfiskeri – hele dage

4 dages bådfiskeri - 7 timer

Flyrejse København-Nairobi-Malindi t/ ca. 5000-8000

kr, alt afhængigt hvornår man bestiller

Mulig overnatning i Nairobi

Måltider udover de inkluderede

Rejse-og afbestillingsforsikring - vi anbefaler vores

special designede Europæiske ERV fiskeforsikring til

den rejsende lystfisker

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Drikkepenge til skipper (ca. 20 dollars pr. dag pr.

mand)

Visum, som kan købes ved indrejse. 50 dollars. pr.

person.

Udgifter for bagagetillæg på flyrejsen. Herunder gebyr

for fiskestænger

Alt hvad der ikke er nævnt under prisen inkluderer

Mere

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

Husk at det kan være en god idé at kigge på www.rejsedoktor.dk angående vacciner.

Prisen er gældende i forhold til USD-kursen d. 28/9 2017 og reguleres i forhold til den aktuelle USD-kurs før afrejse. Vi benytter os af

lavest mulige bookingklasse på flyet. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for kurser og for plads på flyet. Vi glæder os til at

modtage din bestilling og til at arrangere din rejse.
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VILDTARTERVILDTARTER

Big Game-fiskeri ved MalindiBig Game-fiskeri ved Malindi

Giant Trevally Black Marlin Kingfish Yellowfin Tun

Wahoo Blue Marlin Bonito Gulfinnet tun

Barracuda Sejlfisk Dorado
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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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