FISKA I SKÄRGÅRDEN
Åbo skärgård erbjuder de bästa fiskevattnen i Finland med högklassigt
boende och utrustning. Allt från mete till fiske med nät. Du kan ha en alldeles
egen fiskeresa tillsammans med vänner eller beställa ett komplett
servicepaket med guide. Utrustningen väljs ut beroende på säsong och typ av
fiske.

Bekvämt till sjöss
Tid: Året runt så länge vattnet är isfritt.
Veckoslut eller 2 vardagar från 135€/person.
Paketpris på minst 5 personer.
I paketet ingår: Högklassigt boende i en stuga
(självhushåll) i skärgården, motorbåt, flytvästar, bastu,
lakan, handdukar, slutstädning och moms.
Vi kan också ordna extra båtar och guidade fisketurer.

Fiske de luxe
En fiskeresa som gör dig lycklig på mer än ett sätt. Högklassigt boende i de
trevligaste stugorna i skärgården, god mat och bra fiske garanterar en fullständig
upplevelse. Vi vill ge dig det bästa av skärgården men också de fantastiska
vyerna och naturens lugn. Vädret är något som vi naturligtvis inte kan garantera
men bra utrustning gör det till ett nöje oavsett väder.
Plats: Åbo skärgård
Tid: Året runt så länge vattnet är isfritt.
Fiske: Gädda, abborre, gös, öring, lax, regnbågslax, sik, flundra, lake, strömming,
id och braxen.
Utrustning: Flytväst och kastspö ingår i priset. Deltagarna uppmanas att ta med
egna ytterkläder.
Inkvartering: Välutrustade stugor med toalett och bastu. Ankomst enligt
överenskommelse.
Catering: 2 morgonmål, 2 middagar och 2 mellanmål. Alkoholhaltiga drycker ingår
ej.
Pris: från 400 €/person för grupper på 4-8 personer. I priset ingår boende i några
av de bästa stugorna för 2 nätter, 2 morgonmål, halvpension, mellanmål, båt,
fiskeutrustning och moms.

Du kan hitta mer fisketurer och paket på vår hemsida www.suomensaaristovaraus.fi
eller skicka ett e-mail till

info@suomensaaristovaraus.fi
Tel: +358 (0) 2 410 6600
Vi har lång erfarenhet av att arrangera fiskeresor och hjälper dig gärna.

Extremfiske
En upplevelse du aldrig glömmer! Ta ditt fiske till nästa nivå och boka
det extrema fiskepaketet. Du kommer att idka trollingsfiske från en Ribbåt, förmodligen den snabbaste fiskebåten i Finland! Ditt fiske blir
effektivare eftersom transporten är snabb. Testa åka upp i 50 knop - en
fantastisk upplevelse! All utrustning ingår i paketet.
Pris: från 270€/timme. För max 8 personer.

All inclusive business fiske
Välj det här all inclusive fiskepaketet för bekvämt fiske med möjlighet att fokusera helt på fångsten. Vi
förser dig med en varm båt, all utrusting som behövs (förutom stövlar), lunch, mellanmål, drycker och
naturligtvis - en fiskeguide. Vi tar ut dig på en oförglömlig resa och när dagen är över kan du njuta av
varm bastu och bad. Efter det serveras en utsökt middag, gjord på yrkesfiskarnas egen fångst!
Pris: från 400€/person. För max 6 personer.

