
Med torrfluga i Italien
I samarbete med Johan broman

ICEHOTEL Adventure arrangerar i samarbete med Johan 
Broman den 19-24 april & 20-25 oktober fiskeresor till 
Appennino i centrala Italien.

I de blomstrande landskapen vid gränsen mellan toscana, 
Umbria och Lazio fiskar vi under resan öring och harr i 
de kristallklara floderna tevere, nera, santa susanna och 
Velino som alla är välkända för sitt torrflugefiske.

strömmarna är medelstora och snabba vilket är typiskt 
för områdena i centrala Italien. alla flugfisketekniker är 
möjliga, även om den mest spännande och framgångsrika i 
detta område är torrflugfiske.

Vi bor på st. Giovanni, ett hotell i typisk italiensk stil av högsta 
standard med alla bekvämligheter och panoramautsikt över 
floden nera.

hotellet är välkänt för sin restaurang och sin 
lokalproducerade meny. Frukost och middag serveras på 
hotellet och lunchpaket ingår under fisket.

Förutom fisket ingår även under en eftermiddag en 
gastronomisk utflykt till de lokala ost- och vinproducenterna 
och en mat- och vinprovning. Vi följer med ut i skogarna 
i området på tryffelplockning och avnjuter därefter en 
provsmakning av traktens viner, ostar och charkuterier. 



PrOgrAm:

Dag 1: ankomst till roms flygplats, Fiumicino (FCo), 
transport till hotell där middag serveras.
Dag 2-4: Fiske i floderna tevere, nera, santa susanna 
och Velino. Frukost och middag serveras på hotellet och 
lunchpaket ingår under fisket.
Dag 5: Fiske på förmiddagen och en gastronomisk utflykt 
(mat- och vinprovning samt tryffelplockning) på eftermid-
dagen. tryffelplockningen arrangeras endast i april.
Dag 6: Frukost serveras på hotellet, transport till flygplat-
sen för hemresa.

I rEsAn Ingår:

Logi med helpension.
Fisketillstånd och licenser.
auktoriserad guideservice 1:2. 
Gastronomisk utflykt.
transport till/från flygplats och hotell.
transport under fiske och utflykt.

PrIs: 17 950 sEK PEr PErsOn ExKL. fLygrEsA.

för mEr InfOrmATIOn, KOnTAKTA:

JOHAn BrOmAn

Telefon: +46 (0) 70 368 52 66
Email: johanbroman@telia.com

HåKAn söDErqvIsT

Telefon: +46 (0) 980 620 66 | +46 (0) 70 312 85 87
Email: hakan@icehoteladventure.com
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