
BIG GAME-FISKERI I BAJABIG GAME-FISKERI I BAJA

Vil du teste dine fiskeevner til det maksimale, så er her muligheden for sætte krogen i nogle af havets

stærkeste og hurtigste fightere - Gulfinnet tun, Bonito, Stribet Marlin, Guldmakrel og Roosterfisk.

Udfordrende Kræver moderat
god fysisk form

Indkvartering på
hotel

Grupperejse Individuel rejse Spinnefiskeri Trollingfiskeri
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Big Game-fiskeri i BajaBig Game-fiskeri i Baja

HØJDEPUNKTER

Big Game-fiskeri
Fiskeri efter Marlin, Guldmarkrel og Roosterfisk
Bådfiskeri
Grupperejser på udvalgte datoer med erfaren
dansk rejseleder

Overblik

Har du drømt om at tage på eventyr på det blå hav, hvor
man aldrig kan vide med sikkerhed, hvad der tager agnen,
så er her en enestående mulighed for at komme af sted på
eventyr til en pris, der er til at betale. Baja California Sur i
Mexico byder velkommen til alverdens muligheder. 

Fiskeriet på Baja, Mexico

På Baja er der mulighed for flere spændende former for
fiskeri. Her kan fiskes direkte fra stranden med flue eller
spin, kystnært fiskeri fra båd, eller trollingfiskeriet efter
Marlin på det åbne hav.

Strandfiskeri

Strandfiskeriet kan foregå enten på egen hånd eller med
en lokal guide. Primære fisk er den svære roosterfish eller
den ekstremt stærke jack crevalle. Fiskeriet foregår
primært ved at gå langs stranden og spotte de jagende
fisk. Er man fluefisker, kan det anbefales at fiske to
sammen eller have guide med. Her kan den ene lokke
fisken ind på kastehold med en spinnestang og en krogløs
agn, mens fluefiskeren kan præsentere sin flue for den
ophidsede fisk. Det gælder dog både for spin og flue, at
agnen ikke kan tages for hurtigt ind. Det er hårdt arbejde at
fiske efter disse trofæfisk. Under kystfiskeriet fanges der
undertiden bonito og dorado som bifangst, hvis der er dybt
vand tæt på kysten, samt alle mulige andre småfisk og
bifangster.
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Kystnært bådfiskeri

En anden mulighed er at fiske i det kystnære vand fra en
båd. Her fiskes fra en 20-23 fods panga, der kan sejle helt
ind til kysten. Vil man i kontakt med de helt store
roosterfish, så kan en tur langs kysten med en levende agn
varmt anbefales. Her ses ofte rigtig store fisk på over 20 kg.
Pangaen har baittank ombord til levende agn, der købes
om morgenen ved afgang fra stranden. Det er ligeledes
muligt at købe en køletaske med dagens frokost og
drikkevarer.

Har man mere lyst til at svinge fluestangen, er dette
bestemt også muligt fra bådene. Her skal man dog være
forberedt på at bruge kraftigere grej end til den danske
laks. Der kan både fiskes efter spottede fisk eller i blinde
langs kysten. Det er selvfølgelig også muligt at bruge
spinnestangen til dette fiskeri. Langs med klipperne kan
man fange mange spændende arter som f.eks grooper,
snapper, ladyfish, trickerfish og mange flere. Sejler man
blot nogle hundrede meter ud, er der mulighed for at
bundmede efter ladyfisk, red snapper, der er en fantastisk
spisefisk eller at trolle efter dorado, skipjack og endda
stribet marlin.

Trollingfiskeri

Endelig er der mulighed for at sejle ud på det åbne hav,
hvor det helt store eventyr venter. Her er en god bestand af
stribet marlin, og det er bestemt ikke unormalt at lande 3, 4
endda 5 marlin på en dag.

Går man langs vandet, når bådene kommer ind, kan man
se flagene fra dagens fangst på de forskellige både.
Stribede marliner ligger ofte mellem 18 kg og 70 kg. Er
temperaturen på vandet høj nok, er der også mulighed for
blå marlin. Der fanges hvert år en del blå marliner i
området, men gennemsnittet i dette område er ikke så stort
som f.eks omkring Azorerne. Med et gennemsnit på
omkring 115 kg giver de dog en helt fantastisk fight, som vil

foregå som ”stand-up”, hvilket bestemt også kun gør det
hele meget sjovere (og hårdere).

Fiskeriet foregår fra enten 20-23 fods pangaer eller 25-30
fods crusier. De lokale skippere lytter konstant på radioen
og deler positioner med hinanden for at sikre bedst muligt
fiskeri for alle deres gæster. Dette betyder også, at hvis
man vil satse på gulfinnet tun, er der oftest en båd, der ved
hvor tunen befinder sig. Dette  foregår oftest i et fantastisk
sceneri, hvor hundredvis af delfiner jager med tunene og
giver et uforglemmeligt show, mens man venter på de
stærke torpedoer. Under trollingfiskeriet efter marlin og tun
fanger man ofter de smukke doradoer som bifangst. Man
kan dog fiske mere målrettet efter doradoerne ved at lede
efter flydende genstande eller kigge efter jagende fisk i
overfladen.

Friskeriet er ikke det eneste imponerende på denne tur.
Ude på vandet og selv inde ved stranden er det muligt at se
delfiner og djævlerokker springe fri af vandet. Et smukt syn.
Mens man sejler på havet vil det også være muligt, hvis
heldet er med en, at se skildpadder svømme forbi og
eventuelt en marlin, der ligger og solder sig i
vandoverfladen. 

Rejseplan

Dag 1 (lørdag): Afrejse København - San Jose Cabo -
transfer til hotel
Dag 2-10: Fiskeri fra båd og fra kysten
Dag 11 (tirsdag): Transfer fra hotel  - Afgang San Jose
Cabo - København
Dag 12 (onsdag): Ankomst København

Afrejsedatoer

29. juni - 6. juli 2023 & 6. juli - 13. juli 2023
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OPHOLDOPHOLD

Hotel på Baja CaliforniaHotel på Baja California

Hotellet er placeret på den sydøstlige kyst af halvøen Baja
California, ca. 2 times kørsel fra Carbo lufthavn. Det er et rigtig fint
3-stjernet hotel med mange forskellige værelses muligheder. Det
er muligt at få standardværelser med to dobbeltsenge (evt. plus
en slåudsofa) med enten have-, pool- eller havudsigt. Der er
kingbed værelser med en kingsize seng, velegnet for par uden
børn, med samme udsigts/placeringsmuligheder. Der er suiter og
penthouse værelser i forskellige størrelser med et eller flere
værelser og badeværelser, til dem hvor kun det bedste er godt
nok.
Er man en stor familie eller stor flok venner, kan Cabana
værelserne tilbydes, med op til fire senge.

På hotellet er der to restauranter og fire barer inklusiv en poolbar
og en sushi bar. På disse er det muligt at få alt lige fra fisk til
kylling, steaks, byg-selv-pizza, burritos og andet mexicansk samt
små snacks. 

Aktiviteter er der mange af i området. Hotellet er vant til at betjene
gæster, som har fiskeri som deres primære aktivitet og kan
hjælpe med leje af både, fiskelicenser, guidede ture med mere.

De har dog også meget andet at byde på. Der er en spa
tilknyttet hotellet, hvor det er muligt at få alverdens
behandlinger så som facials, manicures & pedicures, body
scrubs & wraps og massage. Det er muligt at få klippet, farvet
og/eller stylet sit hår samt få lagt make up til særlig lejligheder
eller selvforkælelse. Der er pilates, yoga og zumba sessions
for dem, som har lyst til det (sæsonpræget). Der er golf, tennis,
ridning, ATV-kørsel mm. til dem der ønsker at komme lidt ud
og se noget andet. Ønsker man en shoppetur, er dette også
muligt til La Paz. Er man til vandoplevelser, der ikke inkluderer
en fiskestang kan hotellet også arrangere snorkling og dykker
ture, hvor det er muligt at se livet i havet på tætteste hold,
blandt andet på noget af Nordamerikas bedste rev ca. 50 km
syd for hotellet, eller svømme med hvalhajer ca. 100 km
nordpå ved La Paz.
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PARTNERPARTNER

Atlantik & Diana FiskerejserAtlantik & Diana Fiskerejser

Vi er selv partnere på denne tur. Atlantik & Diana Fiskerejser er
en del af Limpopo Travel A/S, som har hus ved Hvidkilde Gods i
Svendborg på Sydfyn. Limpopo Travel A/S startede med at
arrangere jagtrejser, men i 2013 blev bureauet udvidet til også at
sende fiskere på rejser til hele verden. Med omkring 20
medarbejdere i Danmark og Sverige er bureauet Europas største
jagt- og fiskerejsebureau. Vi er selvfølgelig medlem af
Rejsegarantifonden.

Vi arrangerer fiskerejser af høj kvalitet til den kræsne lystfisker! 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
hvad der skal til for at få en god oplevelse.
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OMRÅDEOMRÅDE

BajaBaja

På Bajas sydspids i Mexico ligger en lille by. Her foregår fiskeriet i
det fiskerige Cortezhav, hvor der er mulighed for flere spændende
former for fiskeri. Du kan fiske direkte fra stranden med flue eller
spin. Der er også mulighed for kystnært fiskeri fra båd, der
ligeledes foregår med let grej. Endelig kan du bedrive
trollingfiskeri efter de store fisk på det åbne hav.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Afrejsedatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. fisker ved 2 personer 13. juli 2023 $2,550.00

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

5 båddage (2 fiskere pr. båd).

7 overnatninger på et pænt, lokalt hotel.

Transfers i Mexico.

Fiskelicens.

Rabatordning ved grejbestilling hos vores

samarbejdspartner.

Intromøde inden afrejse.

Intromødet vil indeholde følgende:

Sandwich og øl eller vand.

Grejsnak.

Sammensætning af grej.

Fisketeknik både spin og flue.

Rette agn.

Snak om genudsætning af fisk.

Mad og drikke på hele rejsen.

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

Evt agn. (10-20 dollars pr. dag)

Flybillet (Prisen ligger mellem 6500,- og 12000,-

afhængigt af, hvornår billetten bliver udstedt)

Udgifter for bagagetillæg på flyrejsen. Herunder gebyr

for fiskestænger.

Forsikringer - vi anbefaler vores Europæiske ERV.

fiskeforsikring til den rejsende lystfisker.

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Alle andre udgifter, som ikke er nævnt i afsnittet prisen

inkluderer.

 

 

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.
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VILDTARTERVILDTARTER

Big Game-fiskeri i BajaBig Game-fiskeri i Baja

Gulfinnet tun Roosterfish Barracuda Dorado

Blue Marlin Bonito Stribet marlin Haj
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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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