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SLOVENIEN - KRISTALLKLART DRÖMFISKE!
A   kunna se fi sken i va  net innan du börjar kasta på den är något varje
fl ugfi skare borde få uppleva. De  a "sight fi shing" kommer du a   få uppleva. 
Välkommen  ll Europas svar på Nya Zeeland, - Slovenien!

Tycker du om imita  onsfi ske i kris-
tallklara va  en. Fiske e  er regnbåge, 
öring, harr och marmorataöring. - Då 
är du välkommen a   fi ska i Slovenien 
med oss!

Vi guidar i olika delar av Slovenien. 
Våra guidelicenser ger oss möjligheten 
a   guida i e   fem  otal va  en. Under 
vårens resa i maj / juni fi skar vi dels i al-
pmiljö och dels i slä  landsåarna. Bägge 
områden bjuder på fi ske i unika miljöer. 
Hös  isket i september / oktober sker i 
alpälvarna med Soca som medelpunkt.

I älvar som Soca, Idrica och Sava fi skar 
vi  ll lika stor del med nymf som med
torrfl uga. Fisket i slä  landsåarna bed-
rivs  ll största delen med torrfl uga. 
Om du ej har erfarenhet av nymffi  ske 
kommer guiden a   lära dig det under 
resans gång.



INFORMATION
Priser: 9.795,00 sek/pers.

Vad ingår:
Överna  ning i tvåbäddsrum inkl. frukost 8
dagar. Transport under hela veckan.
Guidning.

Vad  llkommer:
Flyg t.o.r. Sverige -Slovenien. Bokas de  a i
 d kostar fl yget ca 2500:- sek/pers.

(Köpenhamn-Ljubljana). Fiskekort (50-100 €/
dag). Mat och dryck (frukost ingår).
Enkelrum  llägg: 1295:-/pers.

Första betalningen på 30% av resans pris
betalas vid bokning. Resterande belopp
betalas 45 dagar före avresa.

Boka: info@fl yfi shingmasters.se

OBS.
Om resedeltagaren avbokar resan senare än 
90 dagar före avresa återbetalas inte
bokningsavgi  en på 30% av resans pris
såvida inte resenären hi  ar en ersä  are.

VÅRFISKET Under denna  den brukar de stora dags-
ländor och bäcksländor kläcka. Vi fi skar i två 

väldigt olika delar av Slovenien. Halva veckan  llbringas i Soca-Id-
rija-Sava området och halva veckan på annan ort. Första halvan av 
veckan läggs fokus på ”sigh  ishing” e  er regnbåge, harr och mar-
morataöring. Både nymf och torrfl ugfi ske. Andra halvan av veckan 
blir det match the hatch fi ske med stora dagsländeimita  oner e  er 
brunöring och harr. E   par dagar fi skar vi på en exklusiv sträcka där 
endast vår grupp har  llträde.

HÖSTFISKET Hös  isket kännetecknas av fi ske med my-
cket små fl ugor och tunnaste tafsar. Om 

du får en kick av a   fi ska med torrfl ugor i storlek#24 och 8X tafs-
spets är de  a den rä  a  den a   åka. Din skicklighet som fl ugfi ska-
re sä  s på prov. Fisketrycket är lägre på hösten än det är på våren 
vilket gör a   fi sket blir mer avslappnande.

Harren är troféfi sken i mellaneuropas strömmar, en utmaning a   fånga. #18 NYMFER SOM ÄR REJÄLT FÖRTYNGDA




