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Älgsjö

Bra att veta om oss!

Våra samarbetspartners

Älgsjöns Äventyr har något för alla, oavsett om det
är för familj, företag eller du som enskild fiskare,
proffs eller nybörjare. Tanken är att besökarna ska
få uppleva fiske när det är som bäst, i orörd natur
och i en sjö med klart och kallt vatten där fisken
trivs.

Lägg till detta möjligheten att få lära dig att bemästra ett flugspö, läsa vattnet och få insikt angående olika flugval med TV-profilen Peter Sjödin
känd från Jakt & Fiske på TV4+. Kontakta oss för
mer info om fiskeskolan samt pris för detta.
Vi har en egen privatkock med gott renommé! ´Ni
kan hyra honom i heldagar ( frukost, lunch, middag).
Han lagar fantastisk mat
av lokalproducerade Jämtländska produkter. Han
kan även tillreda den nyfångade öring som ni spöfångat ute i skogen eller inne till kvällsmiddagen!

Älgsjöns Äventyr erbjuder;
Ett unikt och exklusivt fiske i
jämtländsk orörd vildmark. I sjön
finns både Öring och Röding men
största delen Öring med vikter upp
till 5kg.

Vi anordnar gärna evenemang med all-inclusive för
företag som vill anordna kick-off eller som representation för kunder. Ring gärna för information och
paketpriser.

Älgsjöns Äventyr

www.algsjon.com

Telefon: +46 70 586 16 01
E-post: info@algsjon.se
www.algsjon.com

www.algsjon.com
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Välkommen till ett fiske utöver det vanliga!

Presentation av Älgsjön

Prislista

Jagande Öring

Priserna gäller per person;
Normal säsong 29/5-20/6 och 12/7-3/10
1 Dygn: 980 sek
2 eller flera dygn: 800 sek/dygn
Högsäsong 21/6-11/7
1 Dygn: 1 340 sek
2 eller flera dygn 1 140 sek/dygn

Älgsjön är belägen ca: 6 mil söder om Östersund i naturskön orörd Jämtländsk vildmark.

I priset ingår boendet i lägret och två båtar
med elmotorer, och naturligtvis fisket
Bokning
Max 6 fiskare per dygn.

Storleken på sjön är 111 hektar och ca 14
meter som djupast.

Vid grupp om minst 4 personer så får man
hela sjön för sig själv.

Tillflödet består av kallkällor och ett mycket klart och fint vatten liknande en fjällsjö.

Peter Sjödin, en välkänd profil från TV:s
Jakt & Fiske, kan bokas som fiskeguide.

I sjön finns stor Öring och Röding men
största delen Öring med vikter upp till 5kg.
Det finns goda kommunikationer till Östersund, både via tåg och flyg.

För mer information, se vår hemsida;

www.algsjon.com

En av de stora öringarna på jakt efter mat.
Bilden är tagen en sommardag 2009.
Håll med om att det är spännande att bara
få se de vackra öringarna!

Vi ordnar all-inclusive om så önskas
Bokning och förfrågan gör ni på tel: 070586 16 01

www.algsjon.com

www.algsjon.com

