
Bahamas - På egen hand
Det vi verkligen gillar vid fi ske efter bonefi sh – det är 
att fånga dem på egen hand. Där vi själva bestämmer 
tempot på en öde sandfl at. Där vi själva upptäcker 
fi skarna, innan de upptäcker oss. Där vi själva väljer 
fl uga och kastlängd – och där vi själva ser när fi sken 
har tagit fl ugan och sätter mothugget. Nåja, och själv-
klart de brutalt långa rusningarna!

Det enda problemet är att det fi nns mycket få ställen 
i världen där detta kan låta sig göras. Läckra bone-
fi sh-fl ats fi nns det gott om – men de fl esta kräver 
en båt och en guide för att man överhuvudtaget ska 
kunna nå fram till fi sken. Många av de tillgängliga 
bonefi sh-destinationer som fi nns har därtill fått för 
mycket uppmärksamhet och är sönderfi skade, med 

skygg och svårfl örtad fi sk som en direkt följd.

Bonefi sh på egen hand, till en rimlig budget, har 
därför under senare år mer blivit en dröm än en verk-
lighet. Men i vår jakt på det perfekta bonefi sh-vattnet 
har vi under 20 år alltid återvänt till samma område 
på Bahamas – Acklins Island – en bonefi sh-destinati-
on med fantastiska fl ats. Här brukar vi alltid fi ska tre 
dagar med guide och tre dagar utan guide. Och varje 
gång när vi varit på Acklins har vi tänkt:
Om vi bara kunde spendera en hel vecka här på våra 
egna villkor – nämligen att fi ska helt på egen hand.



Men även bonefi sh-drömmar kan gå i uppfyllelse. 
Efter många års samarbete har vi nu tackat ja till att 
bli europeisk agent för våra gamla vänner 
på Grey’s Point Bone-

fi sh Inn – den 
första och 
bäst placera-
de lodgen 
på Acklins. 
Detta 
betyder 
att vi nu 

kan erbjuda ett 
mer europeiskt anpassat fi skeprogram 

under hela vintersäsongen – både vad gäller fi ske och 
ekonomi. Fisket har alltid varit bra på Acklins – men 
det pris vi nu kan erbjuda har vi aldrig varit i närhe-
ten av!

Vårt nya, skräddarsydda Bahamas-paket inkluderar 
6 långa fi skedagar, övernattning med helpension på 
Grey’s Point Bonefi sh Inn, där man bokstavligt talat 
har utsikt över bonefi sh-fl atsen. Reseledarna på våra 
resor känner väl till området och planlägger fi skedag-
arna, så att varje dag ger nya, häftiga upplevelser med 
hänsyn taget till väder och tidvatten. Vi har både bil, 
kanoter och båt redo för det stora bonefi sh-äventyret 
– vill du med?

Intropris endast $2.100 = cirka xxxxx kr. (dagskurs)

Acklins – paradis för nybörjaren och experten

Bahamas är världsberömt för sin bonefi sh och med 
det relativt korta avståndet 

till ame-
rikanska 
fl ugfi skare 
har fi sket 
sedan 
länge 
varit big 
busi-
ness. 

Bone-
fi sh-lodgerna ligger på fl era ställen 

som pärlor på ett snöre och utgångspunkten för en 
lodge på Bahamas är att gästerna fi skar med deras lo-
kala guider, som är redo att hjälpa de tillresta fl ugfi s-
karna. Med allt vad det innebär – rigga utrustningen 
till kunden, välja den rätta fl ugan, knyta fast den, ta 

kunden till fi sken, förklara var fi sken är, hur långt 
man ska kasta och hur fl ugan ska tas hem. 
Och självklart säga till 
när fi sken har 
tagit fl ugan. Vill 
kunden inte 
blöta fi ngrar-
na ser guiden 
naturligtvis till 
att kroka av 
fi sken och släppa tillbaka 
den.

I Europa är vi inte vana vid att fi ska med en guide, 
och en stor del av vår fi skelycka får vi genom att hitta 
fi sken på egen hand. Vi sätter oss gärna in i fi sket och 
lär av varandras erfarenheter. Av samma orsak känner 
vi ofta oss lite osäkra när det gäller nya fi skarter eller 
nya metoder. Vi är vana vid att klara oss själva och för 
en nybörjare kan en guide likaväl vara en stressande 
faktor. Även om det är ofrivilligt eller oförtjänt, för en 
guide vill ju egentligen bara hjälpa till.

På våra fi skeresor är nybörjaren i trygga och avslapp-
nande händer, samt i sällskap med en erfaren bone-
fi sh-fi skare och reseledare. Nybörjaren har alla möj-
ligheter att lära sig fi ska bonefi sh på det sätt vi är vana 
vid när det gäller att lära sig ett helt nytt fi ske.

Till skillnad mot många amerikaner gillar vi att vad-
fi ska och söka våra egna äventyr – och vi är faktiskt 
bra på det. Därför har vi inte heller samma behov av 
en fi skeguide hela tiden. Även om det på Bahamas 
och andra ställen runt om i världen fi nns duktiga 
och tillmö- tesgående guider, 
så upplever 
den erfarne 
europeiska 
fl ugfi skaren 
ofta guiden 
som ett 
nödvändigt 
ont. Den 
utmärk- ta 
servicen som guiden i övrigt erbju- der 
uppskattas tyvärr allt för sällan. Den erfarne fl ugfi ska-
ren får helt enkelt en större kick av att fi ska bonefi sh 
på egen hand.
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Känn efter vad du helst vill uppleva – att fånga fem 
bonefi sh på egen hand under en dag – eller sju-åtta 
som din guide letar upp och pekar ut för dig? För 
övrigt bara ett exempel, för det är ju fi ske det handlar 
om och trots guidens lokala erfarenhet fi nns det ingen 
garanti för bonanzafi ske, inte ens med en fi skeguide.

Tjugo års erfarenhet

På glesbefolkade Acklins landar reguljärfl yg endast 
två gånger varje vecka, och här är det långt mellan de 
få bonefi sh-lodger som fi nns på ön. På Acklins lever 
man ett avslappnat liv och här fi nns gott om plats. En 
succéupplevelse med bonefi sh på egen hand kräver 
självklart att man hittar fi sken. Att bara bege sig ut 
ensam för att spotta bonefi sh blir dessvärre lätt något 
av en ökenvandring. Det tar lång tid att samla ihop 
kunskap och erfarenhet, eftersom områdena på fl atsen 
och i mangroven är enorma. Och tidvattnet ändrar 
Det är här vår 20-åriga erfarenhet på Acklins gör skill-
nad. Våra reseledare guidar dig inte, men de känner 
till fi sket väl och sörjer för att du hamnar på de rätta 
ställena. Föreställ dig bonefi sh-fl ats så stora att du på 
vissa platser kan gå hela dagen utan att vattnet når 
över knäna. Ibland får vi faktiskt påminna oss själva 
att vi också ska hinna hem till Grey’s Point och njuta 
av en sundowner på terassen innan det blir mörkt på 
allvar.

Även om du älskar bonefi sh, så får du inte glömma 
att Acklins bjuder på mycket mer än så. Du kommer 
med största sannolikhet också möta både stora barra-
cudor, mindre hajar och hetsiga jacks. En av världens 
största permits som är fl ugfångad är faktiskt tagen av 
en gäst på Grey’s Point Bonefi sh Inn. 

Nu öppnar vi bokningen!

Vi startar säsongen i november och slutar den 7:e 
december. Efter julledigheten öppnar vi fi sket igen 
i början av januari och fi skar fram till mars. För att 
bibehålla fi sketrycket på ett absolut minimum, har vi 
tillsammans med lodgen beslutat att hålla minst två 
veckors paus mellan varje tvåveckors period vi fi skar. 
Kan det bli bättre?

Kalendern är öppen för din bokning nu!

Paketpris endast $2.100 = cirka xxxx kr. (dagskurs)

Intresserad? Skriv då till oss eller ring på en gång!

Ps. Vi har endast plats för 6 fi skare på varje resa – och 
det fi nns inte så få fl ugfi skare ute i Europa som delar 
vår passion för bonefi sh. Nu har vi varnat dig.

Överblick över cirka kostnader kommer här:

Inkluderat:
Bahamas-paket inkluderar 6 långa fi skedagar
Vi har både bil, kanoter och båt redo 
2-personers delad rum på Grey’s Point Bonefi sh Inn
Frukost, lunch och middag
Vatten, kaff e, the och soda (3 styck pr. dag)
Transfer på Acklins mellan fl ygplats och lodge 
Reseledare

Inte inkluderat:
Flygbiljet t/r Sverige – Acklins Island + boende i Nas-
sau på utresan (estimat +/- 11.000 SEK)
Reseförsäkring
Dricks till personalen på lodgen ($ 20-30)
Måltider på ut- / returresa
Alkoholhaltiga drycker på lodge
Fiske med guide
Bahamas fi skelicens ($ 20)   


