
Los Roques - Bonefi sh Heaven
En av världens främsta destinationer för bonefi sh fi ske.

Los Roques ligger ca 40 minuters fl ygtid från 
Venezuelas fastland. Ögruppen är en national-
park sedan många år, vilket också innebär att 
all fi sk skall släppas tillbaka. Med en genoms-
nittsvikt på ca 2kg och det antalet bonefi sh 
man fi nner här kan fi sket endast jämföras med 
det man fi nner på Seychellerna eller på Christ-
mas Islands, destinationer som kostar det 
fyrdubbla att besöka. 
Los Roques är numera en klassisk bonefi sh 
destination och för den skandinaviska fl ugfi s-
karen som gärna vill fi ska och utforska på egen 
hand är detta drömdestinationen.
Fisket på de öar som ligger närmast huvudön 
kan bedrivas på egen hand och kan varvas med 
fi sket på de yttre öarna som bedrivs med guide. 
Ingen annan destination i detta prisläget kan 
bjuda på ett så varierande fi ske.
Alla turister bor på huvudön Grand Roque. 

När du hoppat av fl ygplanet kan du stoppa ner 
skorna i resväskan, alla gator består av korall-
sand och det fi nns endast två bilar på ön. Det 
lilla samhället består av ett par hundra hus 
där merparten är posador (pensionat).
Fisket på huvudön är precis lika bra som på de 
andra öarna, lagunen på öns baksida brukar 
kunna bjuda på fantastiskt fi ske med "tailan-
de" bonefi sh när det är lågvatten. Likaså kan 
man ha riktigt bra fi ske efter tarpon i ham-
nområdet.

Allt som allt är Los Roques ett av 
de mest attraktiva resemål för 
saltvatten fl ugfi skaren. Det 
är inte utan anledning som 
vi besökt destinationen ett 
tiotal gånger.



FISKE MED ELLER UTAN GUIDE

För den erfarne fl ugfi skaren som fi skat 
bonefi sh tidigare fi nns det oändliga möjlig-
heter att bedriva fi sket helt på egen hand 
utan guide. Det fi nns kilometer med fl ats 
som väntar på att bli fi skade. Din resele-
dare hjälper dig med att komma till de 
bästa platser och 
talar även om vilka 
fl ugor som skall 
användas.

Det fi nns dock 
platser som kräver 
att man har en guide. 
Vi har förhandlat fram riktigt bra priser 
för de som vill anlita en guide. Det kost-
ar endast 350:00 USD att anlita en guide 
inkl. båt en hel dag. Då man i regel är 2 
person/guide delar man på denna kostna-
den. Vi rekommenderar att anlita guide ett 
par dagar. Vid fi ske med guide kan man 
be om att fi ska efter specifi ka arter, såsom 
permit, tarpon, snook, jack creval eller 
bonefi sh. Den stora fördelen vid fi ske med 
guide är att guiderna får fi ska i områden 
där fi ske utan guide är förbjudet. Likaså 

har guiderna natur- ligtvis enorm 
erfarenhet av fi sket 
på Los Roques.

EN DAG PÅ LOS 
ROQUES 

Frukust serveras 
i regel kl. 08:30 
på Posadan. 
För den mor-
gon-pigga startar fi sket vid 
soluppgång, ca 06:00. Man kan fånga de 
första bonefi sh och ibland fi nns det tar-
pon och annan stor rovfi sk att fånga på 
morgonen. Efter frukost åker vi iväg till en 
av öarna med en av taxi-
båtarna och fi skar 
hela dagen. Vi har 
med lunchpaket i 
kylväskor. 

Efter avslutat 
fi ske, ca 17:00, 
åker vi tillbaka till 
huvudön. Mån- ga 
stannar till på en av strandbarerna för 
att ta lite „after fi shing“ snack och kanske 
något gott att dricka. Klockan 19:30 ser-
veras middag på posadan och dagen avs-
lutas i regel på posadans tak under stjär-
norna.

Genomsnittsvikten 
för bonefi sh är 
närmare 2kg. Du 
kommer att se 
fi sk på 3-5 kilo 
varje dag. Var 
noga med att ha 
ordentligt med backing på 
rullen. 
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PANCAKE FLATS
Speciellt känt är Los Roques för sina „pan-
cake fl ats“. Fisket på dessa fl atsområden 
är ett måste för varje bonefi sh-resenär. En 
bra dag på dessa fl ats kan man fånga upp 
till 20 bonefi sh. De mindre fi skar går ofta i 
stimm på uppåt 100 individer, medan stor 
fi sk går i mindre grupper. På Los Roques 
fi skar man mycket med baitfi sh imitatio-
ner. Anledningen till detta är att det fi nns 
enorma mängder ansjovis. Extra effektiva 
är fl ytande Gummi Minnows. Bonefi shen 
tar fl ugorna precis som en öring tar en 
torrfl uga från vattenytan.
Ett oerhört spännande fi ske.

Vi har endast en resa i november 2017. Max 
plats för 6 personer.

Priset ligger på 1990:- USD/person, med da-
gens växelkurs ca 18900:- SEK

Överblick över cirka kostnader kommer här:

Inkluderat:
Los Roques-paket inkluderar 7 fi skedagar
Inrikesfl yg Caracas - Los Roques t.o.r.
2-personers delad rum på posada
Frukost och middag

Vatten, kaff e
Transfer Caracas mellan fl ygplats och hotel
1 natt på hotel i (dubbelrum) närheten av Caracas 
fl ygplats (ditresa) 
Reseledare

Inte inkluderat:
Flygbiljet t.o.r Sverige – Caracas (Venezuela) ca 
10.500:- SEK
Reseförsäkring
Måltider på ut- / returresa
Alkoholhaltiga drycker på lodge
Fiske med guide
Los Roques fi skelicens (ca $ 20)   


