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Kombi fiskepakken i Grønland byder på Helleflynder, Laksetrolling og Fjeldørred fiskeri. 

Kan udføres af alle Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte Individuel rejse Fluefiskeri

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Kombi fiskepakke i Nuuk Kombi fiskepakke i Nuuk 

HØJDEPUNKTER

Fiskeri af Helleflynder, Laksetrolling og Fjeldørred
Kun 5-7 fiskere på elvene 
Guide under hele turen
Vildmarksoplevelse 

Overblik

7 dage fra Kr. 16.995, - 

Periode: 15. august - 15. september. 

Når du begiver dig afsted på din tur dybt ind i fjordene, og
rejser længere og længere væk fra hverdagens stress og
jag, er det let at forestille sig at man er på eventyr. Du vil i
de 5 fiskedage opleve et naturskønt paradis med forskellig
former for fiskeri.   

Selve turen

Fiskerejsen har udgangspunkt i det faste opholdssted på
Tuukaq apartsments i bydelen Qinngorput, Nuuk. Dette
opholdssted er beliggende med bjergudsigt tæt ved havn
og kajanlæg. Dagsturene med rejsens eventyrer sker
herfra havneanlægget ved Tuukaq apartsments. Turen
med båden byder på fantastiske naturoplevelser. Der er
gode muligheder for at se hvaler og sæler, og du får en
meget flot udsigt på hele turen. Den aktuelle vejrudsigt for
perioden vil være udgangspunktet for i hvilken orden de
forskellige en dages ture skal afvikles og selvfølgelig i
samråd med gæsterne.

Fiskeriet

Fiskeriet er verdensklasse. Hvis du er på jagt efter en
fiskeoplevelse udover det sædvanlige, med mange
forskellige fiskeoplevelser så er kombi fiskepakken i Nuuk
noget for dig! Jagten på fiskeri starter med helleflynder,
som vi fisker efter på flere destinationer. Der er lokaliteter
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hvor chancen for fangst er høj men gennemsnits størrelsen
på fiskene er mindre. Der er lokaliteter hvor chancen for en
stor helleflynder +20cm er større men antal fangster vil
være mindre. Valget af lokalitet vil ske i samråd med
deltagerne. Fiskeriet foregår som drivfiskeri på relativt lavt
vand hvor der kan praktiseres pirkefiskeri med agnet pirk
eller kast med jigs. Grej til dette er fiskeri stilles til
rådighed. 

Herefter står rejsen på laksetrolling. Dette vil også foregå i
forskellige destinationer syd for Nuuk. Der trolles med 2
downriggere hver monteret med 2 stænger foruden 2
stænger monteret med dipsy-divere for overflade trolling.
Praktisk har hver deltager sin stang som vælges forud –
eventuelt via lodtrækning. Montering af agn vælges selv
evt. i samråd med guide. Erfaringer fra tidligere ture viser
dagsfangster for hele båden i størrelsesordenen 1 til 2 laks.
Grej til dette fiskeri stilles også til rådighed.

 Næste fangst går efter fjeldørreder. Fjeldørredfiskeriet
foregår på et tidspunkt hvor årets opgang er slut så elvene
er godt fyldte med flotte udfarvede fisk som dog kan være
udfordrende at overliste. Vi vil besøge en eller to elve hvor
vi, alt efter vejr, tidevand og aktuelle fangsterfaringer vil
vælge følgende: Eqaluit
Pardliit/Præstefjordselven, Qorgut, Qoussuk, Eqaluit i
Buksefjorden eller Kobbefjordselven. I disse elve har gode
betande af fjeldørreder, hvor mange af dem har størrelsen
op til ca. 60 cm. Det mest ideelle fiskemetoder for
fjeldørreder er fluefiskeri og spinnefiskeri. 

Hvis der er stemning for det, kan én af dagene bestå i at vi
tømmer krabbe tejner, som er udsat nogle dage tidligere.
Det er så planen at vi laver en middag ud af fangsten –
gerne suppleret med fangst fra de øvrige fiskedage. Vi har
forestillet os at det evt. kunne blive den sidste fiskedag. Det
er dog ikke et fast punkt men en mulighed som kan
supplere oplevelsen og afgøres alene af deltagerne.

Du vil få en vildmarksoplevelse hvor du indånder den

friskeste luft, kun med din guide eller makker som det
eneste selskab i smukke omgivelser. Hvis du bliver tørstig
undervejs, kan du drikke vandet direkte fra
ferskvandsstrømmene. Dagsturene vil være af forskellig
varighed fra 8-16 timer, hvilket også betyder at en tur kan
starte meget tidligt. Nogle af turene vil kræve gå
strækninger på ca. 10 km i kuperet terræn. 

Grønland er andet end fiskeri

Dyrelivet på Grønland er fascinerende, men også
begrænset. Klimaet gør at det kun er de stærkeste og
smarteste der overlever. Der er mulighed for at opleve
hvaler, rensdyr, polarharer, polarræve og lækatte. Af de
180 fugle som findes på Grønland er det havørnen som
stikker mest ud. Grønland er derfor et arktisk naturparadis. 

Rejseplan

Mandag: Fly fra København til Nuuk lufthavn om
eftermiddagen. Transfer fra lufthavnen til opholdsstedet;
Tuukaq apartsments 
Tirsdag-lørdag: Fiskeri
Søndag: Transfer til Nuuk lufthavn og fly til København 
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OPHOLDOPHOLD

Tuukkaq Apartments i Qinngorput, Nuuk - Gr...Tuukkaq Apartments i Qinngorput, Nuuk - Gr...

Tuukkaq Apartments er beliggende i Qinngorput, Nuuk.
Opholdsstedet er et vandrehjem/hotel med god komfort. Stedet
har fælles opholdsrum og køkken. 

Tuukkaq Apartments har den smukkeste bjergudsigt over Nuuk.
Samtidig er stedet beliggende umiddelbart tæt på havn og
kajanlæg i Qinngorput. Derudover er du mindre end 1 km fra to
større dagligvarebutikker, hvor det er muligt at proviantere i
tidsrummet kl. 08.00-20.00. 

Det er et pænt og velfungerende sted med rig mulighed for at
slappe af, når du har haft en oplevelsesrig dag rundt omkring i
Nuuk. Denne indkvartering giver derfor dig den perfekte base for
dit fiske- og vildmarkseventyr i Nuuk. 

Der er både mulighed for at bo i et enkeltværelse eller i et
dobbeltværelse med enten havudsigt eller bjergudsigt. De fleste
af værelserne er udstyret med en balkon, så man kan opleve den
smukke arktiske natur fra værelset. 
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PARTNERPARTNER

Partner i Nuuk, Grønland Partner i Nuuk, Grønland 

Vores partner i Nuuk er Nuuk Outdoor som ejes af danske
Kenneth Thomsen. Nuuk Outdoor er et firma med Tur/Charter
sejladser med erhvervskunder og turister og 3 person
godkendte fartøjer til rådighed.

Kenneth har boet på Grønland i 13 år, og har bl.a. også været i
Sirius patruljen, men de seneste år har han arrangeret jagt-, fiske-
og naturoplevelser i Nuuk området. Kenneth er jæger, har fisket
igennem 40 år, og har rejst på utal af jagtrejser i Europa og
Arktisk. Derudover er Kenneth uddannet Outfitter og tilbyder Ren
bukke trofæjagt, og småvildtjagt på Sæl, Polar Ræv, Hare og
Fjeldryper. Desuden hav fuglejagt i vintermånederne bl.a. på
Konge edderfugle.

Der er tale om en kuperet terræn med 300 – 600 højdemeter, og
med et middel krav til jægernes fysiske formåen.

Kenneth tilbyder fjeldørred fiskeri, Helleflynder og dybhavsfiskeri
på store Torsk og Rødfisk.

Efter mange års erfaringer med fiskerejser er vi meget bevidst om

standarder og kvalitet i vores jagt og fisketure, hvor gæsterne er
i centrum fra ankomst til afrejse.  
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OMRÅDEOMRÅDE

Elve i Nuuk området Elve i Nuuk området 

Fiskeriet er verdensklasse. Fiskeri på jagt efter fjeldørred starter i
elven Eqaluit Pardliit/Præstefjordselven som ligger ca. 1 times
sejlads syd fra Nuuk. Elven huser en god bestand af ørreder i
størrelser op til ca. 60 cm. Fluefiskeri kan praktiseres og ikke
mindst spinnefiskeri med små spinnere/blink i størrelse mepps 2-3
(4-7 g) er suveræne.

Herefter opleves Qorgut, som ligger 1½ times sejlads fra Nuuk.
Den lille fjord har 3 ørredelve som alle har en god bestand af
ørreder. Her er størrelsen på dem også op til 60 cm med mange
over 50 cm. Spinnefiskeri er her det mest givne da elven er
forholdsvis stenfyldt. Det næste eventyr går til Qoussuk. Elven
ligger 2 timers sejlads nord for Nuuk i Godthåbsfjorden. Her skal
der sejles op ad elven i gummibåd eller jolle, for at nå til at mest
attraktive pools. Sejladsen kan kun lade sig gøre ved højvande,
hvilket betyder at opholdet på elven vil blive på ca. 12 timer, heraf
en dagstur på minimum 16 timer. Elven huser en stor bestand af
store ørreder.

Elvene er forholdsvis ideel til fluefiskeri og spinnefiskeri. Området
byder også på Eqaluit i Buksefjorden, beliggende ca. 2 timers

sejlads syd for Nuuk i fjordsystemet "Buksefjorden". Fjordene i
Grønland er oftest uberørte og har krystalklart vand. Det sidste
stop for denne naturskønne fiskerejse er Kobbefjord Elven.
Denne elv ligger i den nærmeste sydlige fjord ved Nuuk og
tager ca. 1 times sejlads. Denne elv huser også en god
bestand af ørreder og er typisk op til godt 50 cm og fanges her
med spinnefiskeri. 
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

7 dags rejse, heraf 5 dags fiskeri

Transfer t/r til lufthavnen i Nuuk 

Transfer med båd til de forskellige dagsture

Al forplejning på dagsturene 

Guide

Kasteinstruktion for dem der vil have det

Lokale fiskelicenser

Overnatning på Tuukaq Apartments i Nuuk

Mulighed for havfiskeri

Flyrejse til Nuuk

Drikkevarer

Evt. bagagetillæg, herunder gebyr for fiskestænger

Evt. leje af fiskegrej

Evt. ekstra mad, overnatninger eller forlængelse af

turen mv.

Forsikringer (vi anbefaler vores specialdesignede

Europæiske fiskeforsikring til den rejsende lystfisker)'

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet "prisen

inkluderer"
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VILDTARTERVILDTARTER

Kombi fiskepakke i Nuuk Kombi fiskepakke i Nuuk 

Fjeldørred Helleflynder Laksetrolling
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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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