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Inkludert i pakken
• All overnatting.
• Alle måltider under ditt opphold.
• Reise til og fra Gardermoen. 
• Reiser mellom fiskedestinasjoner.
• Alle fiskekort.
• Norsk/ engelsk språklig guide. Guiding (2:1). 
• Du blir hentet på Gardermoen flyplass ved 

ankomst og brakt tilbake ved avreise.

Ikke inkludert  
• Alkoholholdige drikkevarer.
• Flybilletter/ din reise til og fra Gardermoen.



1 tur med driftbåt nedstrøms den særegne Renaelva. Elva som har noe av det beste
harrfisket i Norge samtidig som den er kjent for et svært godt fiske etter stor ørret. Å
fiske fra driftbåt er en unik opplevelse som tar deg til nye standplasser og
fisketeknikker .

1 dag fiske fra land i Renaelvas fluesone hvor sjansen for stor ørret og harr er meget
god. Her handler det om å snike innpå og presentere perfekte og gjentatte flyt.

2 dagers fiske fra land i Grimsa, en krystallklar fjellelv med en god bestand av vill harr
og ørret og høy gjennomsnittsvekt. Eller du kan velge Kvennan fluefiskesone som er
smekkfull av harr.

Lokalkjente guider hjelper deg å komme i kontakt med både store og mange fisk.
Uavhengig av fiskerfaring og forhåndskunnskap vil guiden gjøre sitt ytterste for at du
skal lykkes og få en unik fiskeopplevelse.

1 dag fiske fra land. Du velger fritt hvilken av de to elvene du vil tilbringe denne dagen.

Pris pr. person: 

NOK 14 900,-
Minimum 4 personer pr. tur.

Bli med Rena Fiskecamp på et 5 dagers guidet fiske med noen 
av de beste fiskeopplevelsene du kan forestille deg. 

Vi fisker i 2 forskjellige elver. 

Vi tilbyr nå en total pakke der vi legger til rette hele ditt opphold:

Arrangeres i uke 26, 27, 28 og 29.
Ved ønske om andre perioder, kontakt oss for avtale.

Stor og kresen ørret og harr, enorme insektsklekkinger, særpreget natur og 
vakkert landskap setter rammene for fisketuren. Du får oppleve driftbåtfiske, 
unikt i norsk sammenheng, «walk and wade» fiske med guide og et utpreget 

imitasjonsfiske etter ørret og harr.

Elvene vi fisker har alle ulike kvaliteter og tilnærming til fisket. Der Renaelva byr 
på stor fisk som mesker seg i mengder insekter, har Glomma ved Kvennan en 

unik tetthet av harr og lett vadbare fiskeplasser, mens Grimsas ørreter beiter i 
krystallklart vann omgitt av mektige fjellområder. Alle måltider inkludert under fisketuren. Måltider vil bli tilberedt over åpen flamme ute

i felt, eller servert i kafèen på Rena Fiskecamp.

Overnatting i Rena Fiskecamps leiligheter med 2 soverom, fullt utstyrt kjøkken og bad
med egen dusj. Overnatting under fiske i Grimsa eller Kvennan er tilrettelagt med
hytter.


