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SLOVENIEN - KRISTALLKLART DRÖMFISKE!
Att kunna se fisken i vattnet innan du börjar kasta på den är något varje 
flugfiskare borde få uppleva. Detta "sight fishing" kommer du att få 
uppleva. Välkommen till Europas svar på Nya Zeeland, - Slovenien!

Tycker du om imitationsfiske i kristallklara 
vatten. Fiske efter regnbåge, öring, harr 
och marmorataöring. - Då är du 
välkommen att fiska i Slovenien med oss! 

Vi guidar i olika delar av Slovenien.Våra 
guidelicenser ger oss möjligheten att 
guida i ett femtiotal vatten. Under vårens 
resa i maj / juni fiskar vi dels i alpmiljö och 
dels i slättlandsåarna. Bägge områden 
bjuder på fiske i unika miljöer. Höstfisket i 
september / oktober sker i alpälvarna med 
Soca som medelpunkt. 

I älvar som Soca, Idrica och Sava fiskar vi 
till lika stor del med nymf som med 
torrfluga. Fisket i slättlandsåarna bedrivs 
till största delen med torrfluga. Om du ej 
har erfarenhet av nymffiske kommer 
guiden att lära dig det under resans gång.

Most na Soci, en pärla i en vacker miljö.



Under denna tiden brukar de stora 
dagsländor och bäcksländor kläcka. 

Vi tillbringar veckan i Soca-Idrija-Sava området. Focus 
läggs på ”sight-fishing” efter regnbåge, harr och 
marmorataöring. Både nymf och torrflugfiske. Om vädret 
och vattenståndet tillåter fiskar vi i en ”hemlig” å en eller 
två dagar, där blir det match the hatch fiske med stora 
dagsländeimitationer efter brunöring och harr.

Höstfisket kännetecknas av fiske 
med mycket små flugor och 

tunnaste tafsar. Om du får en kick av att fiska med 
torrflugor i storlek#22 och 8X tafsspets är detta den rätta 
tiden att åka. Din skicklighet som flugfiskare sätts på prov. 

Fisketrycket är lägre på hösten än det är på våren vilket 
gör att fisket blir mer avslappnande.

VÅRFISKET

HÖSTFISKET

INFORMATION 

Priser: 9.795 sek/pers. 

Vad ingår: 

Övernattning i tvåbäddsrum inkl. frukost 8 
dagar. Transport under hela veckan. 
Guidning. 

Vad tillkommer: 

Flyg t.o.r. Sverige -Slovenien. Bokas detta i 
tid kostar flyget ca 1800:- sek/pers. 
(Köpenhamn-Ljubljana). Fiskekort (50-100 
€/dag). Mat och dryck (frukost ingår). 

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

Boka: info@flyfishingmasters.se 

OBS. 

Om resedeltagaren avbokar resan senare 
än 90 dagar före avresa återbetalas inte 
bokningsavgiften på 30% av resans pris 
såvida inte resenären hittar en ersättare. 
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