LAKSESAFARI MED FOSSEVANDRING I NAMSEN OG GRONG.
Namen er en av de beste sportsfiske elvene i verden og som har en unik og
stor laks å fiske på. Namsen er topp 5 i verden på antall laks i elva og på
oppfanget kg laks. Hvert år får vi mange lakser som er større enn 10, 15
og 20 kg. Hver dag ser vi og har laks på kroken. All laks som vi får settes
skånsomt tilbake i elva.
Bli med på fossevandring og se våre 3 fosser i Grong. Formofossen, Tømmeråsfossen og Fiskumfoss. Alle disse fossene ligger like ved Namsentunet
og har en spesiell plass i våre hjerter. Disse fossene har lang tradisjon på
fiske og fangster gjennom mange 1000 år. Fossene er forskjellig, noen har
en høyde på 35 meter og noen er små og veldig lang. Her får dere se mye
laks i fossene og laksetrapper hvor laksen vandrer opp fossen. Her er
mange forskjellige kulturer langs- og i elvene. En engelsk talende guide vil
bringe dere trygt rundt med minibuss og gi en god info.
Gruppen er på 4-12 personer i en halv uke, 1. juni-15.september. Overnatting i dobbeltrom, helpensjon, 2 guider, 2 aktiviteter.
Dag 1: Vi henter våre kunder med minibuss på Tr.heim Lufthavn Værnes
Ankomst Namsentunet, innsjekk, middag og info om turen, hms og presentasjon av verter og guider, utlån av fiske utstyr. Etc.
Midnatts laksefiske før vi sovner til lyden av elva og laksen som hopper.
Dag 2: Laksefiske i Namsen hele døgnet. 2 guider.
Fossevandring fra kl. 14-18 med guide.
Helpensjon alle dager, frokost
kl. 07-09, lunsj kl. 13-14, middag kl. 19-20.
Dag 3: Laksefiske i Namsen hele dagen. 2 guider
Fluedemonstrasjon og instruksjon på Namsentunet fra Kl.
14-18.
Dag 4: Laksefiske frem til kl. 13.00.
Lunsj kl. 13-14. Vertskapet tar avskjed med gjestene.
Utsjekk avreise til Tr.Heim Lufthavn Værnes.

