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Kobab i pitabröd, en lokalproducerad delikatess som avnjuts allra bäst
ute vid vattnet.
KONTAKTUPPGIFTER
FÖR BOKNING
THERESE LUNDIN
+ 46 (0)73 - 806 76 06
therese.lundin@sorsele.se

DAG 1 - Incheckning, bastu och middag
Ankomst till Sorsele på eftermiddagen med Inlandsbanan.
Incheckning på naturnära Sandsjögården med möjlighet
att värma upp den vedeldade bastun och kanske ta sig ett
svalkande kvällsdopp i Sandsjön. Middag tillagas i stugan
alternativt avnjuts som tillval i Sandsjögårdens restaurang.
DAG 2 - Trolling i Sandsjön
Dag två står en heldag med trolling i Sandsjön på schemat.
Fisket sker från båt tillsammans med erfarna guider och all
utrustning som behövs samt lunch ingår.
DAG 3 - Gäddflugfiske från båt
Följande morgon väntar en heldag med flugfiske efter
gädda. Vi fiskar i Juktån från båt tillsammans med guide.
Lunch tillagas över öppen eld.

6 NÄTTER
pris per person

ANT.
PERS.

PRIS

2
3
4

8399 SEK
5999 SEK
4599 SEK

BOENDE

Självhushållning på Sandsjögården.

MAT OCH DRYCK

Luncher under heldagsguidningar ingår i priset (3 st).

TRANSFER

Ingår till och från boendet samt under fisket tillsammans med guide. Möjlighet till hyrbil finns, men bokas
separat.

UTRUSTNING

Utrustning finns att hyra för 100 kr/dag och person.

FISKEKORT

Ingår i priset.

BÅTHYRA

För trolling i Sandsjön, båt med motor: 300 kr/dag.
Juktån, båt med motor: 300 kr/dag.

DATUM

9/6 - 17/8 2018.

FÖRSÄKRINGAR

Egen, privat reseförsäkring gäller.
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DAG 5, 6 och 7 - Eget fiske
Utforska Juktån på egen hand under resterande dagar.
Fiskekort i Juktån ingår och möjlighet till att hyra
utrustning eller båt finns för den som vill.
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Tillval:
- Helpension Sandsjögården 6 nätter. Hotellstandard, alla
måltider ingår samt bastu. Pris: på förfrågan.
- Kobab-lunch ute vid vattnet. Pris: 200 kr/person.
- Heldagsguidning trolling Sandsjön. Pris: 5200 kr.
- Heldagsguidning flugfiske Juktån. Pris: 3200 kr.
- Heldagsguidning gäddflugfiske Juktån. Pris: 3200 kr.

DAG 4 - Flugfiske efter öring och harr
Heldag med flugfiske i Juktån tillsammans med guide.
Juktån är en vacker, mindre skogså som håller både fin
harr och öring. Lunch tillagas över öppen eld.

Kanske vill ni ha ytterligare en dags guidning, en kobabmiddag från Öjeryds Lantbruk eller lyxa till det med en
bastu och middag i restaurangen någon av kvällarna?
Vi hjälper er att skräddarsy veckan precis som ni önskar
utifrån de tillval som vi kan erbjuda.

LÄNGD

