Storharr
i väglöst
fjällandskap!

En 4 dagars flugfiskeupplevesle
i norra Dalarna från Anglarman

Storharr i väglöst fjällandskap!

EN RESA BÖRJAR ALLTID med en dröm om något, och Anglerman har som mål att uppfylla
den! Människans naturpåverkan över hela jordklotet har medfört att platserna med goda
möjligheter att fånga stor harr på fluga blir färre och färre. Denna resa går just till en av de
platserna.
En flugfiskeupplevesle i 4 dagar tillsammans med sina vänner med unika chanser att fånga
grov harr och öring i storslagen natur stannar för de flesta vid en dröm. Anglerman ger nu
Dig möjlighet att förverkliga drömmen i vår exklusiva ”all inclusive” resa till norra Dalarnas
en av de avlägsnaste delarna av fjällvärlden. En fiskeupplevelse med full service från våra
guider med högsta kvalitet från början till slut.

Dag 1
08.00 Avfärd med guiden från centrala Älvdalen till en plats i fjällvärlden bilen inte längre
tar oss. Här lastar vi vår packning på ryggarna och vandrar ut i vildmarken. Framåt lunch
når vi målet för vandringen, vår enkla fiskekoja som blir vårt läger för dessa fiskedagar. Här
möter vår andra guide upp och tillsammans hjälper vi er att installera er och informera om
det kommande fisket samt tillaga en lokalt präglad lunch som avnjuts i storslagen miljö.
Efter lunch har fiskesuget nått sin bristningsgräns och vår första fiskeexpedition i det
närliggande vattnet tar vid. De ljusa kvällar och nätterna tillåter er att fiska dygnet runt om
ni så vill. Middag serveras av guiderna på överenskommen tid. Guiderna bistår er löpande
med flugval, avläsning av vattnet samt tekniktips i olika situationer.

Dag 2
Guiderna och naturen välkomnar er upp till en ny dag med en härlig brunch. Därefter
fortsätter vi fisket i nya pooler och
platser under dagen . Det serveras en
lättare lunch och kokas kaffe med jämna
mellanrum medans ni njuter av både fisket,
gemenskapen och naturen. Framåt kvällen
blir det dags för middag och fortsatt fiske
kvällen igenom för de som vill.

Dag 3
Brunch serveras på överenskommen tid och
sedan fortgår fisket på valda plaster efter

väder och vind. Nu börjar fjällens rofylldhet verkligen sjunka in i våra gäster och stressen av
att fånga en fisk, komma sig ut i vatten m m är som bortblåst. Nu är det 100% njutning som
gäller. Middag serveras efter överenskommelse.

Dag 4
Frukost serveras kl 07.30
Packningen samlas ihop och alla ser till att vi lämnar naturen och området i samma skick
som den vbar när vi anlände. Vi vandrar gemensamt tillbaka till civilisationen och sedemera
bilresan som tar er tillbaka till startpunkten för äventyret i centrala Älvdalen som vi
beräknar nå mitt på dagen.

C/R och ansvarstagande är lika med hållbart fiske!
Vi är noga med att vår aktivitet inte påverkar det unika fiskbeståndet eller påverkar
den miljö vi befinner oss i. Av den anledningen bedriver vi ett C/R fiske med fokus på
skonsamma återutsättningar och respekt för den råvara vi hanterar.

Detta ingår i fiskepaketet:
- Transport och full service av er fiskeguide enligt programmet.
- Alla luncher och middagar med ekologiska lokala råvaror enligt programmet, dryck till
luncher och middagar.
- Viss mängd förbrukningsmaterial som flugor, tafsmaterial m m.
- Logi i stuga under vistelsen inklusive sängkläder och handduk.
- Fiskerättigheter under vistelsen.

Detta ingår inte i fiskepaketet:
- Logi natten innan avfärd från Älvdalen.
- Egen fiskeutrustning.
- Alkoholhaltiga drycker och förtäring utanför programmet.
- Transport vid vandring av deltagarens egna packning skall bäras av densamma.

Kan bokas till:
- Fiskeutrustning som spön, vadare, håv
- Logi i anslutning innan och efter programmets innehåll. m.m
- Flugor och förbrukningsmaterial kan köpas på plats av guiderna.

Pris: 11.700 SEK / person
Priset är baserat på 4st deltagare.
För mer information och bokning, besök www.anglerman.se

