
Reseledare på denna resa är Mats Jönsson från Wittlock 
Sportfiske och John Petermann från Strobel Travel.  

John Petermann har besökt JDR flera gånger, senast i decem-
ber 2014. John har avgudat tropiskt saltvattensflugfiske se-
dan 1999. Han kommer att var tillgänglig under hela resan 
med råd om fisket samt vägledning angående flugval och 
sammansättning av utrustning, lämpliga tafsar etc.

Mats Jönsson och är ägare till Wittlock Sportfiske i Halm-
stad. Flugfiskare sedan mer än 40 år tillbaka och huvudintresse inom flugfisket är Lax/
Havsöringsfiske (Norge, Sverige, Skottland, Ryssland) och Steelhead i British Columbias nordvästra 
delar. Mycket stor erfarenhet inom dessa områden och Mats jag fiskar uteslutande enhands-fiske 
vilket ger fin känsla och sport.

Informationsmöte
I god tid innan avresan håller Wittlock Sportfiske ett informationsmöte där hela resan gås igenom. På 
mötet kommer det visas utrustning från Flyfish Europe som är lämpligt att ha med på resan. Wittlock 
Sportfiske erbjuder också en möjlighet att man kan binda ett par lämpliga flugor till resan vid detta 
tillfälle. Deltagarna får också tillfälle till att göra i ordning en lämplig tafs för tarponfiske under kunnig 
vägledning av John Petermann från Strobel Travel.

Extra
Om någon önskar att fiska ensam utan att ha med någon annan i båten 
finns det möjlighet att köpa till ett singelfiske med egen guide och båt. 
Pristillägget är då 9.750 dkr.
Det finns också möjlighet att få en singelhytt mot ett tillägg på 9.750 dkr.
Båda kan ordnas vid efterfrågan.

Kontakt og anmälning 
John Petermann
Manager Sports Fishing Department
Strobel Travel 2014 ApS
E-mail: jaap@strobeltravel.dk
Telefon: +45 86 76 17 22

Bank
Sydbank Denmark
Registration number:  7110
Account number: 1902451
IBAN-nummer: DK4271100001902451
Swift Bic Code:  SYBKDK22

Villkor
  • Minst 7 deltagare.
  • Sista anmälningsdag är 1. maj 2015.
  •  Priset på flyget är baserat på billigaste bokningsklass och vi rekommenderar därför att du anmäler 

dig så fort som möjligt (priset är följaktligen annonserat som ett ”från” pris).
  • Generellt förbehåll för ändringar, prisändringar och utsålda platser.
  • Se också Strobel Travel gällande resevillkor, online på www.strobel.dk
  •  25 % deposition vid anmälan. Vid anmälan efter 1. maj är det 50 % deposition. 
 Sker anmälan 60 dagar eller senare före avresan är depositionen på hela beloppet.
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På Kuba hittar flugfiskaren det bästa flatsfisket i hela världen. Jardines De La Reina är ett av de största grunda 
vattenområdena som finns på vårt klot. Nästan 2200 km2 är nationalpark och chansen att ta en Grand Slam eller 
Super Grand Slam är större här än någon annan stans. Endast ett begränsat antal flugfiskare erbjuds årligen att 
uppleva detta ännu nästan orörda paradis.

Området är över 140 km långt och består av otaliga flats, kanaler och öppna vattenområden som alla håller 
mycket fisk. På grund av att det är få fiskare och därmed ett lågt fisketryck rent generellt är fiskarna mycket lät-
tare att fånga och mer intresserade av flugorna än på många andra ställen i världen.

Fisket sker med en guide och en snabbgående flatsbåt som kan täcka av ett mycket 
stort område varje dag. Fisket börjar direkt efter frukost och det är möjligt att fiska 
ända fram till mörkrets inbrott. Det finns också möjlighet att fiska efter stor tarpon 
under nattimmarna, om vädret tillåter och lusten finns.

Boende
Gäster inkvarteras på en 70 fots husbåt vid namn Tortuga. Den ligger centralt och 
strategiskt placerad i området. På Tortuga finns en gemensam matsal på nedersta 
däck och i aktern på båten finns soldäck och myshörna där deltagarna kan mötas 
efter en fiskedag och berätta om dagens fångster. Boendet äger rum i delad dubbelhytt.  

Reseplan
5. november:   Avresa på morgonen från Köpenhamn med Air France. Förväntad ankomst i Havana samma 

eftermiddag. 2 övernattningar på 5-stjärnigt hotell i delat dubbelrum.

6. november: Dagen kan utnyttjas till sightseeing i den spännande staden Havana.

7. november:  Avfärd från hotellet tidigt på morgonen för transport till JDR med förväntad ankomst vid mid-
dagstid. Det kommer att finnas möjlighet att fiska på eftermiddagen och kvällen den första 
ankomstdagen. En halv fiskedag. 

8-12. november:   Fem hela fiskedagar. Frukost omkring kl. 07.00. Fisket startar 
 efter frukost och varar ända fram till mörkret faller på. 
 Endast ett avbrott för lunch mitt på dagen.

13. november:  En halv fiskedag. Fiske från morgonen fram till middag.
 Transport tillbaka till Havana efter middagen och ankomst
 till Havana mitt på kvällen. En övernattning på 5-stjärnigt
 hotell i delat dubbelrum.

14. november:   Hela dagen är fri att disponera i Havana. 
 Förväntad avresa från Havana med Air France 
 är under kvällen.

15. november:   Ankomsten till Köpenhamn förväntas bli 
 på eftermiddagen.

Pris per person från, DKR  36.995,- 
Efter principen ”först till kvarn…” finns det plats 
för maximalt 8 deltagare + turledare.

Priset inkluderar:
  • Flygbiljett Köpenhamn – Kuba tur och retur inkl. flygskatter
  • 6 övernattningar på lodge-båten
  •  5 hela och 2 halva fiskedagar (med förbehåll för ändringar) 
 med 1 guide på två fiskare
  •  Alla måltider och drycker (dock maximalt 10 öl och 30 sodavatten per deltagare)
  •  Transport till och från hotell och lodge-båten
  •  3 övernattningar på 5-stjärnigt hotell i Havana (2 på ut- och 1 på hemresan)
  •  Lokal fiskelicens

Priset inkluderar inte:
  •  Reseförsäkring och avbeställningsförsäkring pga. sjukdom
 (Vi rekommenderar alla resande att teckna en Gouda reseförsäkring)
  •  Måltider och dryck på hotellet i Havana
  •  Alkoholhaltiga drycker
  •  Dricks till de lokala guiderna (150-250 Euro)
  •  Visum till Kuba
  •  Avreseskatt


