
Två olika fiskepaket att välja mellan.
Paket 1- Med guide.
Paket 2 - Utan guide.

PAKET 1: Guiden hämtar upp er på Keflavik 
flygplats. Ni kör till närmaste stormarknad 

för att handla förnödenheter för veckan 
varpå ni kör tillsammans med guiden till 
stugan vid fiskevattnet. Guiden är med er 

hela veckan och lämnar av er på flygplatsen i 
slutet av veckan.

PAKET 2: Efter ankomst till Keflavik 
flygplats väntar representant från 

hyrbilsfirman på er i ankomsthallen. Ni får 
er hyrbil, kör till närmaste stormarknad för 
att inhandla förnödenheter för veckan och 

kör sedan till stugan vid fiskevattnet. I 
slutet av veckan återlämnar ni hyrbilen på 

flygplatsen.
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Vattendragen ni fiskar (7 olika) befinner 
sig på det isländska höglandet. Storleken 

på vattendragen varierar från små åar, 
småälvar till en stor älv. En del ligger 

precis bredvid stugan, andra ligger ett par 
kilometer bort. Fisk på över 5kg fångas 

varje år på fluga. I området finns även ett 
tjugotal sjöar där det finns stationär öring. 

I allt är det fiske på mer än 18 mil 
strömmande vatten som upplåts till oss 

exklusivt. Helt beroende på vädret är det 
torrfluga, nymf eller streamerfiske som är 

mest effektivt.

R Ö D I N G  P Å  5 K G  
F Å N G A S  VA R J E  Å R

Älvarna är av skiftande karaktär. 
Djupa pooler, snabba strömmar 

och sel. Det finns oändliga 
möjligheter och massor med 

vatten att fiska på. Är det solsken 
kan man ha"sight fishing".

ISLAND 
RÖDING
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Stugan är enkel men funktionell. Dieseldrivet 
elagregat ser till att det finns ström. Våningssängar.

F Å N G A  D I T T  L I V S  R Ö D I N G !

Även för isländska förhållanden är det relativt ovanligt med strömvatten med endast 
röding. En unik chans att fånga vad som måste vara nordens vackraste ädelfisk.

När du kommit fram till stugan rör du dig mest till fots. Det 
isländska höglandet är till största del väglöst land. Med tanke på 
att fiskesträckorna är många mil långa finns möjligheten att 
utforska mycket på egen hand och finna sina egna smultronställen. 
För att få det mesta utav fisket i detta området bör du vara beredd på att gå en hel del. Att gå 1 mil på en dag är inte 
ovanligt. Magnifik storslagen natur får du på köpet. Tänk på att vädret kan skifta väldigt snabbt. Ha alltid med dig 
regnkläder och extrakläder när du ger dig ut på längre utflykter. En vattentät ryggsäck är bra att ha med på din resa. 
Fiskesäsongen sträcker sig från sista veckan i juni till slutet av augusti. Fiskar du på egen hand utan guide får du gps 
koordinater på de bästa polerna. 

All info angående utrustning, flugor mm. får du efter bokning.

Flyg Sverige - Island (Keflavik) bokas av 
resenären.

En vecka lördag - lördag.                                  
Max antal deltagare / resa 4 personer.

PRISER:                                                       
Paket 1: 17.995,00 sek/pers.                         
Paket 11: 14.995,00 sek/pers.

Åka när: Sista veckan i juni till sista augusti. 
Avresedagar: 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 
29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08


