Fisketur 6 dage
I Sydgrønland har du fantastiske muligheder for at fange fjeldørred. De utallige elve omkring Tunulliarfik
fjorden er et eldorado for lystfiskere. Nogle elve er helt klare og perfekte for fluefiskere. Andre kommer
direkte fra gletschere, og er dermed mere grumsede. Her er det bedst at fiske med spinner. Fælles er
dog, at der er en overflod af fisk!
Sæsonen for at fiske i de sydgrønlandske elve er fra omkring midt i juli til slutningen af september.

Detaljeret dagsprogram
Dag 1
Ankomst Narsarsuaq. Information på vores kontor på Blue Ice Café.
Overnatning i Narsarsuaq 5 nætter.
Dag 2
Bådtransfer til Ilua Elven og fiskeri én dag. Ilua er en af de bedste klartvandselve i området. Elven er
omkring 4 km lang og ender i en ca 3 km lang og smal sø. I elvens forløb er der både steder med stærk
strøm og klare pools, så både spinner- og fluefiskeri kan praktiseres. Derudover kan du fiske i begge
ender af søen. Der er ca 1 times gang, fra der hvor du bliver sat i land og til fiskestederne.
Dag 3
Bådtransfer til Qinngua Elven og fiskeri én dag. Qinngua Elven er en smeltevandselv fra de store
gletschere nord for Narsarsuaq. Det er ikke des to mindre det sted, hvor de største fjeldørreder bliver
fanget! I august måned er elven fyldt med store fjeldørreder, nogle af dem op til 5 kg! Husk at kigge op i
løbet af dagen, mens du fisker! Du kan være næsten sikker på at se den imponerende havørn, der også
venter på sin del af fiskene! Der er omkring ½ times vandring til fiskestederne fra hvor båden ligger til.
Dag 4 og 5
Frit valg af fiskested (ikke inkluderet i pakken). Det kan være Qinngua Elven igen, Qorlortoq Elven,
Narsarsuaq Elven eller andre steder. Qorlortoq Elven er en mindre elv med en flot pool og et vandfald,
hvor du kan se fiskene springe! Narsarsuaq Elven er en smeltevandselv fra den nærmeste gletscher, der
flere steder bliver blandet med små klartvandselve. På disse steder er der fremragende fiskeri.
Dag 6
Check ud af værelset. Frit valg af fiskested (ikke inkluderet i pakketuren) eller bådtur til Qooroq Isfjord
(ikke inkluderet i pakketuren). Du kan tilbringe den sidste tid i Narsarsuaq med et besøg på museet og
en kop kaffe på den hyggelige Blue Ice Café.
Afrejse fra Narsrasuaq.
Venligst bemærk! Der kan forekomme ændringer i rækkefølgen af dagsprogrammet alt afhængig af vejr
- og vandforhold i elvene!
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Måltider
Morgenmad er inkluderet.
Aftensmad og frokost/madpakke kan bestilles på hotellet.
Hvis du vil lave din egen aftensmad med friskfangede fisk en aften, kan dette arrangeres med
vandrehjemmet.
Sværhedsgrad
På alle fiskepladserne kræves der en vis vandring for at komme fra landsætningsstedet til selve
fiskestedet. Det drejer sig om max 1 times vandring (ved Ilua). Der er ingen fiskeguide med på
fisketurene. Infomøde ved ankomst.
Prisen inkluderer
Alle overnatninger inkl. morgenmad
Bil transport mellem lufthavn, havn og hotel
Bådtransfer t/r Ilua Elven
Bådtransfer t/r Qinngua Elven
Fiskekort og ekstra elv-afgift på Ilua Elven (for 1 dag)
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