Zeevissen in IJsland – Sudureyri en Flateyri in de West Fjords
Vissen in een adembenemende omgeving
IJsland heeft een zeevisserij van wereldklasse.
De enorme aantallen kabeljauw, schelvis en
andere soorten, zullen zelfs de meest ervaren en
verwende zeevisser verrassen. Wij hebben de
zeevisserij op deze exclusieve locatie erg
aantrekkelijk en gemakkelijk bereikbaar
gemaakt.

In de fjorden is volop plezier te beleven met een
zware spinhengel met een pilkertje, een
twistertje of een shad. Buitengaats is helemaal
veel te beleven. Boven diepe riffen jagen enorme
koolvissen en kabeljauwen. De geduldige
experimenteerder maakt kans op gewone en
gevlekte zeewolf van recordformaat én heilbot.

IJsland is een visland. Bijna iedere IJslander vist
zelf of heeft wel een familielid dat longlines legt
om kabeljauw schelvis, zeewolf en heilbot te
vangen. De sportvisserij op zee is veel minder
populair bij de IJslanders. En dat terwijl er toch
erg veel is te beleven voor vissers die met de
hengel aan de slag willen. Door de grillige
kustlijn valt er met ieder weertype te vissen. En
zelfs als er niet ver kan worden uitgevaren, kan
de vangst nog spectaculair zijn Zeevissers die
naar IJsland reizen, komen in een onontgonnen
gebied terecht. Er valt veel te ontdekken.

Boten
U heeft de beschikking over stabiele en
zeewaardige boten van een kleine 8 meter,
uitgerust met een dieselmotor van 130 pk.
De boten zijn verder voorzien van GPS, dieptemeter, waterkaart, noodradio, zwemvesten en
hengelsteunen.

Begeleiding
Tijdens uw verblijf wordt u bijgestaan door
ervaren plaatselijke gidsen die u op alle gebied
kunnen adviseren

Accommodaties
Zowel in Sudureyri als in Flateyri verblijft u in
comfortabele vakantiehuisjes die op loopafstand van
de haven en de plaatselijke supermarkt zijn gelegen.
De huisjes beschikken over alle noodzakelijke faciliteiten zoals een volledig uitgeruste keuken, douche,
toilet en 2 of 3 slaapkamers met 1-persoonsbedden.

Op de heen- en terugreis is er volop gelegenheid om
te genieten van de schitterende natuur van IJsland
met adembenemende vergezichten, bergen en
watervallen. Een zeer prettige bijkomstigheid is
dat wij een afspraak met Icelandair hebben kunnen
maken dat onze vissende klanten maar liefst 40 (!)
kilo ruimbagage vrij mee mogen nemen. Zie ons
arrangement voor 10 dagen met mogelijkheid tot 1
week verlenging. Verder regelen wij voor u gaarne
excursies e.d.

