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Float trip på Chunilna Creek
Overblik

HØJDEPUNKTER

Denne rejse er lavet i samarbejde med Talkeetna fishing
lodge. Du skal fiske i Chunilna Creek efter de mange arter
der findes. Denne tur byder på en ægte
vildmarksoplevelse med overnatning i telt og mad i det fri.
Du vil opleve Alaskas vilde natur på tæt hold og der er
under turen mulighed for at se det rige dyreliv i Alaskas
vildmark.

En ægte vildmarkssoplevelse med telt og raft
Lokal guide (med lokal lovpligtig guidelicens)
Mulighed for varieret fiskeri efter laks, ørreder og
stalling
Både grupperejser og individuelle rejser
Flot natur og et rigt dyreliv
God logistik

Denne rejse kan tilpasses dine behov og ønsker uanset
om man går efter en kombination af ørred- og laksefiskeri,
eller man går målrettet efter det fantastiske ørredfiskeri
som floden byder på.
I august er der sølvlaks og masser af de stærke Chum
Salmon i floden. Ørredfiskeriet på den øvre del af Chunilna
Creek har er noget af Alaskas bedste fiskeri efter
regnbueørred overhovedet, og er godt gennem hele
sæsonen. Mange glemmer helt laksefiskeriet, når de har
kroget deres første vilde regnbueørred. En regnbueørred
på 2-3 kg på en klasse 5-6 fluestang er en udfordring, der
slår det meste fiskeri vi kender. Foruden laks og
regnbueørred fanges fjeldørred (Dolly Varden) og stalling.
Vi anbefaler ørredfiskeriet i sommermånederne med
mussefluer i overfladen.

Fuld fisketid for pengene
Logistikken på denne fantastiske fisketur er helt i top. Vi
har gjort os umage med at arrangere turen, så der ikke er
unødvendig spildtid. Turen er tilrettelagt, så den passer
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med den bedste og billigste flyrute til Alaska. Det tager kun
ca. 12 timer fra København, og 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 af Chunilna
Creek.

september.
Juni-Juli: Primært øvre del af floden efter ørred og
stallingfiskeri. Tørflue og mussefluer.
August-September: Kombination af Hundelaks (Chum),
sølvlaks, ørred- og stalling.

Der overnattes i telt, men undervejs er der også en hytte,
som gruppen kan benytte. Efter en uge ender gruppen sit
float trip ved Talkeetna Fishing lodge. Den sidste nat
tilbringes i Talkeetna, og næste morgen flyves retur til
Danmark.
Vores floattrip arrangeres kun til individuelle grupper på 2-6
personer. Udover deltagerne vil der være 1-2 professionelle
guider med på hele turen. Kontakt os for information.

"Standard" rejseprogram
Dag 1 (Onsdag) Afrejse Danmark - Ankomst Alaska
-Transfer til Talkeetna
Dag 2 Helikopter transport til Chunilna Creek / Float trip
og fiskeri
Dag 3-4 Float trip og fiskeri - Overnatning i teltcamp
Dag 5-7 Float trip og fiskeri - Overnatning i teltcamp/evt.
hytte
Dag 8 Float trip og fiskeri - Float trip afsluttes Overnatning i Talkeetna by
Dag 9 Transfer Talkeetna - Anchorage - Afrejse
Anchorage
Dag 10 (Fredag) Ankomst til Danmark
Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.
Læs artikel om vores float trip, som er skrevet af Flemming
Birger Larsen til Fisk og Fri.

Fiskesæson på Chunilna Creek
Vi arrangerer floattrip gennem hele sæsonen fra juni til
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold i telt
Opholdet foregår i vildmarken, hvor man overnatter i telte. Guiden
går foran mht. opsætning af telt og madlavning, men det forventes
at deltagerne deltager i lejrarbejdet, madlavning osv.
Natten før og efter vildmarksopholdet overnatter man i lejlighed i
Talkeetna City. Der er ikke forplejning med i forbindelse med
overnatningerne i Talkeetna. Det er indregnet en
budgetovernatning i lejlighed. Opgradering til et af byens hoteller
er muligt.
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PARTNER
PARTNER

Talkeetna Fishing Lodge
Talkeetna Fishing Lodge drives af den charmerende nordmand
Henrik Wessel. En sjov detalje er at Henrik i øvrigt er i familie med
Peder Wessel - bedre kendt som Tordenskjold. Henrik flyttede til
Alaska som 17-årig, og har boet i Alaska de sidste 25 år. Henrik
og hans personale er eksperter i at give fiskere deres drømmetur
af en fiskerejse. Talkeetna Fishing Lodge arrangerer en lang
række fiskeri, heriblandt Float Trip, laksefiskeri og ørredfiskeri.
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Chunilna Creek
Chunilna Creek – der også kaldes Clear Creek - tager sit udspring
i Denali National Park, som ubetinget er et af Alaskas smukkeste
områder. Chunilna er en mindre, men stabil og klarvandet flod
med stor opgang af konge- 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.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Afrejsedatoer

Pris fra (pr. person)

Pris pr. fisker ved 3 min. fiskere

10. august 2023

$3,950.00

Prisen inkluderer

Prisen inkludere ikke

Transfer Anchorage - Talkeetna. (Chunilna Creek)

Flybillet t/r - København/Billund - Anchorage (Prisen

Helikopterflyvning til øvre Chunilna. Creek

ligger mellem kr. 7000,- og kr 13.000,- afhængigt af

2 overnatninger i Talkeetna. (budget)

hvornår billetten bliver udstedt)

6 overnatninger i teltcamp i vildmarken incl. alt udstyr.

Evt. bagagetillæg, herunder gebyr for fiskestænger

(excl. personligt udstyr; sovepose, liggeunderlag osv.)

Arrangementsgebyr (25$)

Certificeret professionel fiskeguide på hele turen

Alkoholiske drikkevarer

Mad på float trip

Evt. ekstra mad, overnatninger eller forlængelse af

Infomøde

turen mv.
Lokal fiskelicens. (70$)
Drikkepenge til guide. (200+$ pr. person)
ESTA (forhåndsgodkendelse til indrejse)
Forsikringer - vi anbefaler vores Europæiske forsikring
til den rejsende lystfisker
EU-ansvarsforsikring kr. 59,Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet prisen
inkluderer

Mere
Ovenstående pris er i juni-juli ved. min. 3 personer.
I august er der et tillæg på 500$ pr. person.
Ved 2 personer er der et tillæg på 500$ pr. person.
Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser.
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Flybilletter
Priserne ligger på alt mellem 7-13.000 kr. – flypriser svinger meget.
Du er velkommen til selv at booke flybillet, og vil du have os til at booke fly for dig, koster det dig et gebyr på 1000 kr. Du er
velkommen til at spørge din rejseleder/-konsulent til råds om booking af fly.
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VILDTARTER
VILDTARTER

Float trip på Chunilna Creek

Chum laks

Sølvlaks

Pukkel laks

Regnbueørred
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Om os
Atlantik & Diana Fiskerejser
Atlantik & Diana Fiskerejser er en del af Limpopo Travel

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

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

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

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

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

formål at sende jægere og turister på safari i det sydlige

fiskerejse hos os, så er vi dækket under

Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet kraftigt med tilkøbet af

Rejsegarantifonden, samtidigt har man som kunde også

Diana Jagtrejser i 2008. Og i 2013 blev virksomheden

mulighed for at tegne en speciel forsikring ved Europæiske

yderligere udvidet med afdelingen Atlantik Travel, som i

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

dag hedder Atlantik & Diana Fiskerejser. Med omkring 20

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

medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas

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

største jagt- og fiskerejsebureau. Vi er selvfølgelig medlem

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

af Rejsegarantifonden.

i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det overhovedet
er muligt, ikke være nogen uforudsete udgifter eller

Først og fremmest laver vi fiskerejser af høj kvalitet til den

ærgerlige oplevelser. Og vi hjælper dig med at være så

kræsne lystfisker! Vores primære opgave er ikke at få dig

godt forberedt på din drømmerejse som overhovedet

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

muligt.

der er bedre til end os. Vi stiller store krav til vores
rejseledere og samarbejdspartnere, så I kan være sikre

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

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

rejseledere, hvis du har spørgsmål angående en rejse. Vi

Vores rejseledere er alle meget erfarne lystfiskere, og de

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

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.
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