Eksklusiv laks- og havfiske i Namsen og Vikna.
Det å kombinere eksklusivt laksefiske etter Atlantisk Laks i
Namsen kombinert med et godt havfiske på Vikna, er en stor
og hyggelig opplevelse. Her opplever du å få stor laksen på
kroken, kjempe med en rugg som har store krefter kombinert
med et vilt og yrende sjø fiske i fjord og hav på Vikna. Båten
som vi bruker på hav fisket er på 24 fot og er en rask og trygg
båt. Vi har egen skipper og guide om bord. På turen vil vi oppleve store og sprutende bølger og mange forskjellige dyr som
havørn, seler og hval. Men det beste av alt er at vi får mye fisk
på turen……….!
I Namsen fisker du både fra båt og land. Kanskje kan vi få
fiske fra land i Fiskumfossen(i juni). Fiskumfossen er en stor
og høy foss på 35 meter. Mye laks står under fossen. I Namsen
fisker vi med stenger og vi bruker wobbler, sluk og flue som
agn. All fangst settes ut igjen etter kampen. Vi kaller fisket for
«Catch and releas». Rotasjon av gruppen på laksefiske i Grong
med havfisket i Vikna, midt i perioden.
Gruppen er på 4-8 pers. 6 dager i perioden 1.juni-31.august.
I denne pakken har våre gjester følgende inkludert:
All transport/leiebil, overnatting i enkeltrom med helpensjon,
fiske i Namsen og Vikna, guider, fiskeutstyr for elv og sjøfiske
og 2 opplevelser(Namsen Laks Aviarium og Museum samt
elgsafari/besøke et oppdretts anlegg)

Dag 1. Vi henter gjestene på Tr.heim Lufthavn Værnes.
Innsjekk på Namsentunet eller Vikna. Felles middag ved
ankomst på Namsentunet før gruppen som kjører til Vikna
med leie bil.
Dag 2/3
Gruppe 1 fisker laks i Namsen i 2 økter a`4/5
timer med guider fra båter eller land. Gruppe 2 fisker med
egen stor båt med skipper i 2 økter a`4/5 timer i
fjorden/havet. Guide. Opplevelse for begge grupper dag 2.
Gruppe 1 og 2 roter på kvelden etter middag dag
Dag 4/5
Gruppe 1 fisker med egen stor båt med skipper i
2 økter a`4/5 timer i fjorden/havet. Guide. Gruppe 2 fisker laks
i Namsen i 2 økter a`4/5 timer med guider fra båter eller land.
En ny opplevelse dag 4 for begge grupper.Gruppe 1 kjører til
Grong etter middagen på kvelden.

Dag 6. Frokost. Utsjekk og avreise til Tr.heim Lufthavn
Værnes. Vertskapet takker for besøket.
Tidsplan for måltider: Frokost kl. 07.30-08.30, Lunsj kl.
14.00. Middag kl. 20.00.
Fiske tider: 1. økt kl. 09-13.30. 2. økt kl. 15.30-19.30.

