Salmoniden in Zweden – Rajamaa in Lapland
De noordelijkste Zweedse provincie Lapland
is een schitterend wildernisgebied boven de
Poolcirkel met oneindige bossen, hoge
bergen, kristalheldere meren en machtige
rivieren, waar rendieren en elanden rondtrekken en zeldzame dieren als de beer en
veelvraat leven.

uitgangspunt voor avontuurlijke vistochten in “de
laatste wildernis van Europa”. Deze streek wordt
sterk gedomineerd door de brede Muonio met
afwisselend rustige, diepe pools en woeste stroomversnellingen.

De kleinere rivieren Merasjoki en Parkajoki, met
uitstekende vlagzalm- en forelbestanden, zijn goed
doorwaadbaar en zeer geschikt voor het vliegvissen.
Het visseizoen in deze noordelijke streek is kort,
maar als u van de middernachtzon profiteert, kunt u
er 24 uur per etmaal vissen!

Accommodatie
In Rajamaa verblijft u in comfortabele 4- of 2-persoons
vakantiehuisjes met een zitkamer, open keuken en
douche/toilet. In het centrale gebouw ligt het restaurant
waar vaak typisch Lapse gerechten op het menu staan.

De 540 km lange grens tussen Zweeds en
Fins Lapland wordt gevormd door de
rivieren Könkämä, Muonio en Tornio. Op
een eiland in de rivier Muonio ligt het kleine
vakantiedorp Rajamaa dat dienst doet als

Naast de bovengenoemde rivieren zijn er in deze
omgeving ook ontelbare meren en meertjes met
salmoniden en grote vechtlustige snoek, die vanaf
de kant of vanuit een boot belaagd kunnen worden.
Mocht u een visavontuur ver van de bewoonde
wereld willen beleven, kunnen wij zgn. fly-outs per
helikopter of watervliegtuig naar afgelegen bergmeertjes organiseren.

Lapland is dicherbij dan u denkt!
Via Helsinki vliegt u in een dag comfortabel naar Kittilä,
waar u wordt opgehaald en een uurtje later arriveert u in
Rajamaa. Hier heeft u gedurende een week “full-service”,
d.w.z. 7 overnachtingen met volpension, visvergunningen,
alle plaatselijke transporten naar en van de visstekken en
de diensten van een visgids. Het visseizoen voor forel en
vlagzalm loopt van 1 juni tot 1 september.

