
Din guide - René Palmér

Guidar i Slovenien sedan 1997, och har 
guidat ca 150 skandinaviska flugfiskare i 
Slovenien genom åren. Har guidelicens i 
ett femtiotal vatten. Mycket erfaren på 
sight fishing, samt nymf och torrflugfiske. 
Guidat flugfiskare i olika delar av världen, 
från öringfiske på Nya Zeeland till 
bonefish i Karibien. 

Har många fiskehistorier att berätta....

De vanligaste fiskarterna är regnbåge, harr, 
marmorataöring samt brunöring. Vi fiskar 
uppströms nymf, torrfluga och ibland med 
streamer. Du kommer ibland att fiska med 
mycket tunna tafsar, ner till 0,10mm i 
tafsspets. I det kristallklara vattnet har 
fisken i regel full kontroll på insekterna 
som kläcker. Perfekta kast samt god 
presentation av flugan är avgörande för ett 
lyckat fiske. Du kastar till 90% på fisk som 
du eller din guide ser i det kristallklara 
vattnet. Blindfiske sker endast om det 
regnat mycket och älvarna blivit 
missfärgade. 
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INFORMATION 

Pris: 12.995 sek/pers. ( dubbelrum) 

Pris: 14.495 sek/pers. ( enkelrum) 

Vad ingår: 

Övernattning inkl. frukost 8 dagar. Transport 
under hela veckan. Guidning. 

Vad tillkommer: 

Flyg t.o.r. Sverige -Slovenien. Bokas detta i tid 
kostar flyget ca 2500:- sek/pers. (Köpenhamn-
Ljubljana). Fiskekort (50-100 €/ dag). Mat och 
dryck (frukost ingår).  

Första betalningen på 30% av resans pris 
betalas vid bokning. Resterande belopp 
betalas 45 dagar före avresa. 

Du bor med stil under veckan. Bättre hotel och pensionat än 
de vi bor på går ej att finna i nordvästra Slovenien

S L OV E N I E N  -  H Ö S T R E S A  D E L U X E  

Höstresan deluxe vänder sig till flugfiskare som förutom fiskeupplevelsen vill få mer utav sin vistelse. Vi 
bor på hotel och pensionat som har prisbelönta kök. Här får du möjligheten att testa de bästa vinerna 

Slovenien har att erbjuda och prova på specialiteterna från det slovenska och mediterrana köket.

HOTEL HVALA 

På hotel Hvala i Kobarid bor vi första delen av veckan. Känd för 
sitt mediterrana kök med tyngdpunkt på specialiteter från havet. 
Min egna favorit, spagetti vongole avnjuts gärna tillsammans med 
ett glas vitt vin från en av de närliggande vingårdar. Grillad 
scampi är en annan favorit. Hotellets läge samt den otroligt 
vänliga personalen gör att detta blivit en av traktens mötesplatser 
för den som vill bo och äta riktigt bra.

PENSION RESJE 

Ägaren och tillika kökschefen är en kändis i Slovenien. Här 
serveras slovenska specialiteter med en modern touch. Menyn är 
inte den längsta men rätterna är desto godare. Man längtar till att 
det blir kväll och dags för att avnjuta middagen. Som tur är har vi  
reserverat bord varje kväll, då det annars kan vara svårt att få ett 
bord i denna mycket populära restaurang. Listad som bästa 
restaurang i området.

AFTER FISHING 

Efter en bra dag vid älven är det inte fel med lite ”after fishing”. En 
god drink i baren medan man pratar om dagens höjdpunkter är 
minst lika viktigt som själva upplevelsen. I regel har René en del 
fina bilder och filmer att titta på som han tagit under dagen. Om 
ni hör en drönare susa förbi över huvudet ute vid älven är det 
bara René som filmar med drönaren. 

Havskräftor, ostron och 
andra godsaker.

Spagetti marinara - en 
annan favorit.

Maten inte bara smakar gott 
den ser god ut med.

Spännande rätter från en 
köksmästare av rang.

Att föreviga fångsten med 
en fin bild är ett bra minne.

En god drink efter fisket


