FLOATING CABIN (husbåd)
Fang: SILVER SALMON mm + store HELLEFLYNDERE mm
Denne fisketur vil blive en uforglemmelig oplevelse, som du aldrig vil glemme.

Rejse nr. 1. FCS til ALASKA i 2014 Plads til max 6 personer
Det er svært at forestille sig en mere behagelig måde at nyde afsides Alaska end fra en meget
komfortabel husbåd, hvor man kan se hav oddere gennem vindue eller fisk fra dit soveværelse
vindue, eller med tæerne i vandet fra fordækket medens du fisker.
På husbåden er der for hver to personer en gratis båd med påhængsmotor med ubegrænset benzin til
rådighed. Du kan enten fiske fra båd, eller sejle til de nærliggende vandløb og floder, som har udløb i
havet, som kun er en kort sejlads fra husbåden.
Husbåd er forankret i en bugt i den flotte og fjerntliggende del af Prince William Sound.
Deltagerne vil være alene og vil kunne nyde det bedste af Alaska - bjerge, fjorde, gletsjere og hvor du
samtidig får store oplevelser af dyrelivet, hvaler, søløver, hav oddere og marsvin, se hvidhoved ørne og
lejlighedsvis hører ulvens hyl, samt have mulighed for at se både brun- og sort bjørne.
Der er mange forskellige fiskemuligheder i nærliggende floder og vandløb hvortil du nemt kan sejle
og hvor du vil kunne fange sølvlaks, dolly varden, cut trout, samt ørred.
Du kan også flue- eller spinnestang efter laks og dolly varden.
Fra husbådens dæk er der også mulighed for at fange de store helleflyndere, samt torsk og red
snapper. Fiskegrej udlånes gratis til helleflynder fiskeri mm, samt gratis tackle og agn til fiskeriet.
Før udflyvning til husbåden, vil der på et kort blive gennemgået, hvor og hvordan der kan fiskes efter de
forskellige arter af fisk, og ved udflyvningen i fugle-perspektiv vises de forskellige fiske områder.
Hvis du under dit ophold i husbåden får brug for noget, kan du kontakte Bush-Pilot, hver eller hver anden
dag. Der er en tovejs radio til rådighed så der også kan aftales afhentet egne fangne fisk, som du / I
gerne vil have frosne og vakuumpakket i en 20 kg frost boks, som bliver opbevaret på frys til den dag du
rejser hjem. Evt. varm rygning af dine fisk, kan pris for rygning aftales.
Den flydende husbåd, vil være i forankret i nærheden af et fantastisk fiskeri og langt væk fra alt
andet. Husbåden er fuldt udstyret, har flere separate soveværelser, der er badeværelse med varmt
brusebad, lys, fuldt udstyret køkken. Køkkenet har en gas køleskab / fryser og gas komfur / ovn samt
masser af opbevarings skabe. Spiseafdelingen har mange vinduer, så man kan nyde den
enestående udsigt når man sidder ved bordet og spiser.
På det udvendige dæk er der en gas grill, samt et bord hvor du kan rense og filetere dine fangne fisk.
ER DU TIL LIDT LUKSUS I ALASKAS VILDMARK OG ET SUPER SPÆNDENDE FISKERI
Så tager du med W.W.S.F.C. på denne fisketur
.

Har du spørgsmål så send en mail til info@fiskerejser.net eller ring (+45) 28 10 11 12

INKL I DKK vil være
Fly til Anchorage i Alaska t/r og
Indenrigsflyvning fra Anchorage til Cordova t/r.
INKL. I USD vil være
udflyvning med vandflyver til og fra husbåd t/r.
7 overnatninger i husbåd.
Fuld fortæring under opholdet på husbåden.
Senge og sengelinned.
Både med påhængsmotor for hver 2 deltagere inkl. forbrug af benzin.
Gratis udlån af fiskegrej til helleflynderfiskeri etc.
Frys og pakning af 20 kg egne fangede og rensede fisk for hjemtransport.
(OBS ikke nævnt under inklusive er eksklusiv i rejsens pris i USD)
Eksklusiv pr. person I rejsens pris er
Medbring eget fiskegrej (spinnestang – fluestang – hjul etc).
Hjemflyvning af en kasse på 20 kg med egne fangne fisk fra Cordova til Anchorage og fra
Anchorage til udrejselufthavn.
Øl – Vin og spiritus mm. (til opholdet på husbåden).
Mad og drikke under ophold I Anchorage og Cordova .
Fiskelicens.
4 overnatninger I Anchorage.
Transport (taxi) fra og til lufthavn fra og til overnatningssted t/r.
Transport (taxi) I Anchorage for evt. indkøb af lokalt fiskegrej.
Dag for dag – i august - september
1. dag sø
Afrejse, ankomst ca 16.30 lokal tid – overnatning i Anchorage.
2. dag ma
Indkøb – sightseeing – overnatning i Anchorage.
3. dag ti
Indenrigsfly til Cordova og udflyvning til husbåd - fiske.
4. dag on
Fiske.
5. dag to
Fiske.
6. dag fr
Fiske.
7. dag lø
Fiske.
8. dag sø
Fiske.
9. dag ma
Fiske.
10. dag ti
Vandflyver til Cordova – Indenrigsfly til Anchorage – overnatning i Anchorage.
11. dag on
Sightseeing – overnatning i Anchorage.
12. dag to
Afrejse og hjemflyvning fra Anchorage.
13. dag fr
Hjemkomst.

