Produit

Talkeetna - River Fishing
Lokale gidsen helpen u de beste plekjes uit te kiezen om onder meer de zalm, de forel en de Siberische vlagzalm te
vissen. Vanuit Talkeetna vertrekt u voor een halve dag vissen met de jetboot naar de beste plekjes. Talkeetna ligt aan
de samenloop van de Talkeetna, Susitna en de Chulitna rivieren en biedt dus erg veel mogelijkheden om te vissen.
Naargelang de periode in de zomer zal u naar de schat aan vissen in Alaska vissen vanaf de oevers van de rivieren of
in het water zelf. U kan onder meer de forel, de Siberische vlagzalm en verscheidene soorten zalmvangen (enkele
restricties op het vissen). Kies tussen vliegvissen en vissen met de werpmolen.
Info:
Duur: 5 uur
Vertrek: dagelijks tussen 5u en 9u en om 14u van 15/05 tot 15/09
Aantal passagiers: minimum 2 en meestal 6 per boot / maximum 24
Transfers: beschikbaar vanuit de meeste hotels gelegen in de Talkeetna regio
Maaltijd: niet inbegrepen
Gelieve te kiezen uit het vliegvissen of het vissen met een werpmolen
Tips:
Richtlijn voor het vissen:
Midden mei - midden juni en midden september - begin oktober: de rivierforel, de Siberische vlagzalm, en de Dolly
Varden forel
Eind juli- begin augustus: de rode zalm
Begin juni - midden juli: de chinookzalm
Begin augustus - begin september: de Cohozalm
Eind juli - midden augustus: de roze zalm en de chumzalm
De chinookzalm, de rivierforel, de Siberische vlagzalm en de Dolly Vardenforel moet u na het vangen weer vrijlaten.
Andere zalmen mag u bewaren, afhankelijk van de dagelijkse vangstlimiet.
Prijs per persoon vanaf

€ 209

Inbegrepen in de prijs:
- De heen en weer transfer met de jetboot
- De diensten van de gids
- Al het nodige gereedschap
- De transfers vanaf de meeste plaatselijke hotels
- De taksen en onkosten
Niet inbegrepen in de prijs:
- De vergunning ($ 25 per dag) om te vissen en de zegel om de chinookzalm te mogen vissen ($ 15 per dag)

