STEELHEAD/COHO SKEENA TERRITORY BC
En unik custom tilpasset fisketur for jer, til verdens center for Steelhead midt i
primetime for Coho opgangen i Skeena systemet. Vi skal forvente at fisker
forskellige sektioner af elve som Kitimat, Copper samt mange andre tilløb til
Skeena River på jaagt efter laks og Steelhead. Her findes verdens største
Steelhead med mulighed for at ramme fisk fra 4 – 15 kg.
I fem dage har vi vores egen eksklusive Steelhead guide til rådighed med Jeep, Jetbåd og
raft til at fiske i hele området så vi rammer opgangen af laks og Steelhead. Vores guide Ken
har tidligere være medejer af en Steelhead Lodge i området, så vi er klædt på til at få action
og unikke naturoplevelser!
Herfra tager vi til Kitimat i vores bil og fisker i området . Her har vi har mulig for at
komme ud i deltaet til Kitimat River og fiske sølvblanke Coho laks på vej på i en helt
speciel natur med Jetbåd. Peter har fisket Kitimat og kender flere pladser med mulighed
for laks, der vi også være andre typer laks i elven som Pink Salmon, Coho samt Steelhead
m.m.
Skeena ligger i midten af British Columbia, hvilket kæver en indenrigsflyvning til Terrace.
Her får vi adgang til bil (stor vogn) som kan transportere os sikkert rundt i området. Dette
gør at vi er nødt til at have et par overnatninger i Vancouver ud og hjem, men det er kun et
ekstra krydderi, da jeg kender byen og viser jer rundt. Her kan vi købe/bestille fluer og
andet grej inden vi tager ud. Mad og middage i byen er meget billigt i forhold til Danmark
til orientering.
Vi skal bo på Motel B & B og privat hytte med eget fiskeri uden for døren de første 5 dage
som base. Vi også har mulighed for at kunne få ekstra udstyr i området, såfremt vi har
behov for det. Hele fiskedage – 5 dage med Ken hvor I kan forvente, at lære rigtigt meget af
ham. Han er en super dygtig og hardcore Steelhead fisker, som selv har foreslået dette

tidspunkt for os, for at sikkert komme ind i så mange fisk så muligt i verdens Steelhead
Mekka.

REJSEPLAN
1. Fly København – Vancouver. Transfer hotel. Vi bruger dagen på en lille
tur til bl.a. den super velassorterede grejbutik med masser af fluer.
Middag om aftenen i Jailetown (ekstra).
2. Efter morgenmaden, tager vi i lufthavnen og flyver til Terrace, hvor vi
henter vores bil, køber ind og indlogerer os m.m.
3. Vi bliver hentet tidligt af Ken efter morgenmad og fisker hele dagen
måske med jetbåd i et tilløb til Skeena eller Copper River.
4. Fiskeri med guide – fuld gas og masser af oplevelser!
5. Fiskeri med guide – Nye spændende vande
6. Fiskeri med guide måske med raft ned af en classificeret Steelhead vand
7. Fiskeri med guide og fuldt udstyr med Ken
8. Vi checker ud og kører til Kitimat og indlogerer os og handler lidt ind
samt tager stangen med ud og fisker resten af dagen..
9. Fiskeri evt. en tur med Tracy i Jetbåd ud i Douglas Kanalen efter
sølvblanke Coho´s på vej ind i Kitimat River.
10.
Fiskeri med Peter langs med elven efter Pink, Coho,
11. Retur til Terrace og hjemrejse til Vancouver. Fly eftermiddag
Vancouver - København.
12. Hjemkomst København.
Pris 32.000 - kr – Max 3 deltagere.
Ophold Motel med Morgenmad – resten køber vi jeg har lagt 2 x 300 kr. (900,samlet) ind Pr. mand. Jeg har lagt 500 kr. ind til licenser pr. mand. Prisen er inkl.
Fly Cph/Vancouver/Vancouver Terrace retur, Bil til rådighed, jetbåd i Douglas

Kanalen er ekstra option, hytter og licens/mad budget skitseret. Guide 5 dage med
egen Jeep, Jetbd og Raft. Hotel I Vancouver.Fiskeri med Peter på hele turen.
Tips efterfølgende til guider/frivilligt ikke inkluderet. Vi tager forbehold for
prisændringer og kursudvikling.
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