
Pri ribolovu garancije ulova nihče ne more zagotoviti. Če pa za kakšen ribolov lahko 
rečemo, da je siguren, je to prav gotovo ribolov morskih rib v norveškem morju med 
2.000 otoki  pred Trondheimom. Njihova obala s številnimi fjordi je blagoslovljena z 
ribami. 

Ribolov pod polnočnim soncem na norveškem morju
Športni ribolov v tem delu sveta ima dolgoletno tradicijo. Izhodišče za naš ribolov je 
otok Frøya. Lovimo 17 vrst rib, ki dosežejo težo tudi do 20 kg. Nekatere celo več. 
Večini so nam (iz ribarnic) poznane skuša, polenovka, morda še sled, mnogo manj 
pa  halibut, saj, vahnja, polak, rdeči okun. Sezona ribolova je od maja do konca 
septembra. V tem času je dan najdaljši, v juniju in juliju pa je svetlo dejansko 24 ur 
na dan.



Lovimo s palicami za vijačenje na umetne vabe. Pilker v teži med 150 in 400 g je 
hkrati utež in vaba. Nad njim sta na isti vrvici  še po dva silikonska črva, ribi ali 
druge imitacije morskih sadežev. Lovimo meter ali več nad dnom med   10 in 80 
metri globine.  Kompleten ribolovni pribor si je možno tudi izposoditi na licu mesta. 
Vsaki  skupini  je  na  razpolago 6 m velik  aluminijast  čoln z  dvojnimi  stenami,  ki 
lahko sprejme do 8 ribičev. Poganja ga 40 KM izven krmski motor. Čoln je opremljen 
tudi s sonarjem, ki pokaže ribje jate. 

Nastanitev  je  na  otoku  Frøya  v  kompletno  opremljenih  apartmajih  prav  na 
morski  obali.  V  vsakem  je  opremljena  kuhinja,  kjer  si  običajno   sami 
pripravljamo hrano. Apartmaji so različnih velikosti in so namenjeni skupinam 
od 2 do 6 ribičev.



Program je sledeč:

1. dan:  Prevoz iz  Ljubljane (ali  enega bližnjih 
letališč) in od tam za  Trondheim.  Cestni prevoz 
na  otok   Froya,  namestitev  v  apartmanu  na  
obali  morja.  In po želji  tudi že ribolov.
2. - 6. dan:  6 dni morskega ribolova
7.  dan:   Povratek  na  letališče  Trondheim  in 
odhod domov.

Opomba:   V času  priprave  programa še  niso  
znani  poletni  vozni  leti  letalskih  prevoznikov.  
Zaradi izbire najugodnejšega potovanja obstaja  
možnost  zamika  odhoda   in  prihoda   za  dan  
naprej  (petek  –  petek)  ali  nazaj  (nedelja  –  
nedelja).

Odhod skupine v spremstvu predstavnika PASAT-a je v soboto
13.,  povratek 20. julija 2013.

Cena potovanja in ribolova je 1,890 € 
po udeležencu. 
V ceno je vključeno:

• Teden  dni  ribolova,  ribolovno 
dovoljenje,  iznos 20 kg ribjega 
mesa.

• Namestitev v 45 m²  velikem in 
kompletno  opremljenem 
apartmanu  z  dvema  sobama  z 
lastnima  toaletama  (skupno  6 
posteljami)  in  veliko  dnevno 
sobo s  kuhinjo.

• Letalski  prevoz do Trondheima 
z enega od bližnjih letališč

• Prevoz z letališča v Trondheimu 
z avtomobilom na otok Frøya. 

• Čoln  za  ribolov  za  6  oseb  s 
pripadajočo opremo

V  ceno  ribolovnega  aranžmana  ni 
vključeno:
Ribolov s kutterjem na odprtem morju 
(880 NOK = cca 110 €/dan), ribiški vodič, ribolovni pribor, zaščitna obleka,  vabe za ribolov, gorivo 
za čoln, hrana, pijača, napitnine.

Za  prijave  do  31. 1.  2013  je  cena  1. 590 €

Doplačila po želji:
ribiški vodič, izleti v okolico, potapljanje, namestitev v hotelu 



Za prijavo in dodatne informacije nam prosim pošljite e-mail ali pa nas pokličite 
na GSM 041 728 143.       
                        
 Dober prijem!    
                                                                                               PASAT team

********************************************************************************

PASAT d.o.o.,        Dolenjska cesta 11,       1000 Ljubljana       
 Tel.: (01) 428 37 40   GSM:  041 728 143    E-mail: info@pasat.si    http://www.pasat.si

http://www.pasat.si/
mailto:info@pasat.si

	Nastanitev je na otoku Frøya v kompletno opremljenih apartmajih prav na morski obali. V vsakem je opremljena kuhinja, kjer si običajno sami pripravljamo hrano. Apartmaji so različnih velikosti in so namenjeni skupinam od 2 do 6 ribičev.
	Odhod skupine v spremstvu predstavnika PASAT-a je v soboto
	13.,  povratek 20. julija 2013.

