
 

Fiskesafari utan stress 
- ta det med ro hos oss, vi har båtar. 
 

Bertejaure Fiskecamp erbjuder intensiv 
avkoppling och gemensam avskildhet för den 

lilla gruppen. Dessutom finns ett bra fiske 
efter öring och röding. 
 

Sjön Bertejaure är ett känt rödingvatten som på senare 

tid fått en stark öringstam. Pigga öringar hoppar 

meterskutt upp i luften och lockar sportfiskare från 

flera länder. Vårt erbjudande passar bäst för den lilla 

gruppen, två till åtta personer, som vill uppleva vår 

vida fjällnatur och bo i en gammal kulturmiljö.  

 

Välkomna till ro-fyllt fiske vid fjällets fot! 

  

Fredag: Vi samlas i Vindelåforsens Stugby i Ammarnäs 

för en information. Du får tid att byta till vildmarks-

kläder i vår bastu, gå igenom utrustningen och att 

packa den i vår jeep. Därefter åker vi tillsammans på 

en guidad tur längs Georgsvägen, förbi Kvarnen, 

Bissanbäckens vattenfall och upp till Båthuset. Där 

väljer vi båt och orienterar oss på vattnet. 

Inkvartering i koja för självhushåll. Kvällsfiske. 

 

Lördag och Söndag: Fiske och naturupplevelser på 

egen hand. Här finns sjön Bertejaure, den vindlande 

bäcken mot Racksjön eller ett trettiotal tjärnar i 

området.  

Efter utflykten finns bastubad, simtur vid stranden och 

tid att umgås runt ett mål mat på nyfångad fisk.  

 

Måndag: Städa stugan, fyll på med ny ved i korgen och 

ta med all packning i båten till Båthuset. Skura båten 

och häng in flytvästarna – det är dags för hemfärd.  

 

Tillbaka i Vindelåforsens Stugby disponerar du vår 

bastu för omklädning innan hemfärden.  

Vill du uppleva mera fiske, natur eller kultur? Stanna i 

Ammarnäs – vi har förslag på flera upplevelser! 

Rabatterat pris på extra dygn i hus i vår stugby! 

 

         

 
Kojan invid första nybygget vid sjön. 

 

 
Kojorna i Breidaviken nära vattnet 

 

 
Turen går på Georgsvägen 
 

 
 

 
RESFAKTA Tredagspaket 
Pris: 2850.- / pers 

Ungdom i sällskap 1550.- 

Barn med målsman fri biljett. 

Avgångar 2018:  

Fredagar från 29/6 – 18/8 

 

Bokning sker hos Urban. 

Priset inkluderar guidad tur, 

försäkringar, logi, flytväst och 

roddbåt. Semestra hållbart hos 

nybyggaren. 

 

Tillbehör: fiskekort, sänglinne, 

mat, fiskeutrustning, städning, 

motor, berättarkväll.  

 

 

 

Vindelåforsens 

Stugby, Box 56 
92422 Ammarnäs 
Sweden 
 

+46(0)70-6110301 
urban@bertejaure.se  
 

www.bertejaure.se 
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