Svalemåla Holiday Village

Premium Pike Fishing
Catch & Release

3 or 4 fishing days
Thursday-Sunday (3 days)
or
Sunday-Thursday (4 days)

2-3 person package including:
•
Boat Linder 445
•
6 Bed cottage with kitchen,

•

PREMIUM PIKE FISHING
Blekinge’s archipelago in the south of Sweden, is famous for its pike
fishing. Here you can find plenty of large pike, often weighing around
10 kg. Experience the sports fishing in Sweden's southernmost
archipelago.
The best time for pike fishing in southern Sweden is from April–May and
September–October, but you can fish pike here all year round.
This “long weekend” package includes a Premium boat Linder 445 Sportsmann

shower/toilet 200 meters
from the dock area.
Minn Kota I-Pilot with Remote

•
•

Sonar and GPS
One evening of wood fired
sauna by the beach (2h)

•

Final cleaning included

Available April until October
Price: 7500 SEK
What you should bring?
Meals, groceries, drinks and
other necessities.
Bring your own suitable clothes,
bedlinen, towels, and fishing gear.

Basic, Honda 15 hp 4-stroke engine, with a sonar/gps and the Minn Kota electric
motor in the front, with built in GPS and a remote.
Accommodation for 3 guests in one of our 6 bed cottages in the holiday village
and an evening access to our wood fired sauna by the beach.
You can also make a reservation for our “4-hour introductory guided pike fishing

tour”. Add this to the package of a discounted cost of 2500 SEK when you make
a reservation for our “Premium package”.
Read more on our website or send us an e-mail for more information.
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Svalemåla Stugby

Premium Gäddfiske
Catch & Release

3 eller 4 fiskedagar
Torsdag-söndag (3 dagar)
eller
Söndag-torsdag (4 dagar)

Paket för 2-3 personer inkluderar:
•
1 Linder 445 Sportsman med
•

15 hk Honda
6-bäddstuga med fullutrustat
kök, WC & dusch 200 meter

•

från båtbryggan
Minn Kota I-Pilot med
fjärrkontroll och GPS med

•

ekolod
En kväll med vedeldad bastu

PREMIUM GÄDDFISKEHELG

•

vid badstranden (2 h)
Slutstädning ingår

Blekinges skärgård I södra Sverige är känd för dess gäddfiske. Här
kan man hitta gott om gammelgäddor, dessa kan ofta väga över 10 kg.
Upplev den långa traditionen av gäddfiske i Sveriges sydligaste
skärgård.

Bokningsbart April t.o.m. oktober
Pris: 7500 SEK

Den bästa perioden för gäddfiske är april-maj och september – oktober, men
man kan fiska gädda året runt här
Detta “lång-helgs” paket inkluderar en premium båt Linder 445 Sportsmann
basic med en Honda 15 hp 4-takts motor, sonar/gps Minn Kota elektrisk motor i

Vad ska du ta med dig?
Mat, dryck och andra
nödvändigheter.
Ta med egna lämpliga kläder,
fiskeutrustning och bra
fiskeväder.

fören som har en inbyggd gps och fjärrkontroll. Det ingår även boende för 3
personer i en 6 bäddstuga i stugbyn och tillgång till en strandnära bastu för en
kväll.
Du kan också boka vår ”4-timmars introduktionsguidning” med guide i vår guidebåt. Lägg till detta i paketet för ett sänkt pris av 2500 SEK när du bokar
vårt ”premiumpaket”.
Läs mer på vår hemsida eller skicka ett mejl för mer information.
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