
Ujeti atlantskega lososa je želja vsakega muharja. Večini  
se nikoli ne izpolni. Mnogim že zato, ker se enostavno ne 
odločijo za ta lov. Če pa že, po navadi tavajo po prelovljenih 
skandinavskih, škotskih ali irskih vodah. In lososa seveda 
ne ujamejo.

S suho muho na atlantskega lososa
Tudi  naši  začetki  pred  28  leti  so  bili  prav  takšni.  In  nato  smo 
"odkrili"  Kanado.  Odkar  so  leta  1990  Kanadčani  prepovedali 
komercialni lov v morju,  je lososov v njihovih rekah vsako leto vse 
več. In kar je najvažnejše; dejansko vsak, da prav vsak ribič lososa v 
Kanadi  tudi  ujame!  In  tako  že  od  1994  dalje  uspešno  lovimo 
atalnstkega lososa po kanadskih rekah. 



Izkušnje teh številnih ribolovov zdaj posredujemo tudi vam. Prihranili boste 
veliko časa, slabe volje in denarja. Pred vami je program, s katerim boste tudi 
vi spoznali  čar lova lososa in ujeli ribo,  v preteklosti  dostopno le kronanim 
glavam. Potovali in lovili boste v našem spremstvu na vodah, kjer smo  doslej 
uspešno lovili losose že nekaj let zapovrstjo.  Z vami na poti in na ribolovu bo 
dr. Jože Ocvirk. 

Termin  potovanja je 29. junij – 9. julij 2012. Program je sledeč:

Dan 1: Odhod je v petek, 29. 6. 2012 z letalom iz Ljubljane preko vmesnega letališča  
za Montreal  Nočitev v hotelu. 
Dan 2.: Prost dan za ogled Montreala in nakupovanje. Nočitev.
Dan 3: Nadaljevanje potovanja za Deer lake z letalom in od tam z minibusem v lodge 
pri kraju Main Brook. Namestitev v dvoposteljnih sobah s tušem in WC.
Dan 4. - 9.:  6 dni ribolova na losose in postrvi na Salmon River in Beaver Brook.  
Dan  10:  Povratek  na  letališče  Deer  Lake  in  preko  Montreala  ter  Frankfurta  za 
Ljubljano.
Dan 11: Prihod v ponedeljek, 9. 7. 2012 na ljubljansko letališče v dopoldanskih urah.

Cena aranžmana je 2.800 € od /  do Deer Lake,  namestitvijo in polnim 
penzionom v luksuznem lodgu, nezgodnim zavarovanjem ter z  dovolilnico 
za  ribolov.  Po  dva  ribiča  imata  svojega profesionalnega  vodiča  ves  čas 
ribolova.

V ceno  ni vključeno:  Letalski prevoz do Deer Lake in nazaj, hoteli na 
poti, ribolovni pribor, hrana na potovanju, pijača, napitnine.



Doplačila po želji:  150 € za enosposteljno sobo v lodgu (če je na razpolago),   150 € 
za zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco (30 €) v kolikor ga 
gost še nima. 

Prvi val lososov je v reki že od 10. junija. Njihova najštevilčnejša vrnitev v reke tega 
dela Kanade je ob koncu junija. Dober ribolov nam je zagotovljen. Naužili  se boste  
prijemov velikih rib na suho muho in si za vedno vtisnili v spomin  njihove akrobatske 
skoke.

Pred vami je zdaj izjemna prilika za ta ribolov. Ne izpustite je!
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