
 

 

 

Har du lust att testa flugfiske? Kanske är det något för kompisgänget! 

I samarbete med Klarafors Event & Utbildning kan vi nu erbjuda en ”prova-på-helg” 23–24 april, 

där du får lära dig teknik, flugbindning och givetvis fiska. 

Min 6 och max 12 deltagare.  

 
 

Program:  

 

Lördag 23/4:  

• 09.30: Samling vid Hotel Bilan Karlstad för avresa med privat 
buss till Forshagaakademin. 

• 10.00-16.00: Föreläsning och genomgång av teknik och 
flugbindning samt kastträning. Lunch och fika ingår. 

• 16.30 ca: ankomst till Hotel Bilan för incheckning. 

• Kvällsmåltid på hotellet bestående av en varmrätt, sallad, 
bröd och kaffe. Serveras mellan 18-21. 
 
 

Söndag 24/4: 

• 08.30: Avresa från hotellet med privat buss. 

• 09.00-15.00: Fiske i privat sjö. Lunch och fika ingår. 

• 15.30 ca: ankomst till Karlstad och Hotel Bilan. 
 
Du får med dig rensad fisk, recepttips och 

flugfiskekompendium hem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I priset ingår: 

Nämnda programpunkter, 
1 övernattning i vald 
rumskategori lördag-söndag, 
utbildningspersonal från 
Klarafors Event & Utbildning,  
2 fika, 2 luncher, 1 
kvällsmåltid, 
1 frukost, måltidsdryck (ej 
alkohol) samt resegaranti   
 

Pris per person: 

i delat dubbelrum:     4.930:- 
tillägg enkelrum:            540:-  
 

 

 

 

 

 

      

 

 

NYFIKEN PÅ FLUGFISKE?  
 



 

 
 

 
 

Anmälan senast 2022-03-23, därefter i mån av plats! 
Anmälan sker direkt till Specialresor. Det finns ett begränsat antal platser.  
Boka på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). 
Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen 
bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura 
skickas via e-post ifall inget annat önskats. 

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer 
samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. För att följa med på resan krävs att du är 
fullvaccinerad och kan uppvisa EU:s covidbevis vid avresa. 
 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 
Vårt utvalda hotell 
Clarion Collection Hotel Bilan ligger inhyst i Värmlands gamla länsfängelse och här bor du mitt i ett av Karlstads 
mest kända minnesmärken. Kostnadsfri parkering erbjuds i mån av plats utanför hotellet och varje dag bjuds 
alla gäster både på fika och kvällsmat. Hotellet ligger nära Karlstads centrala butiksstråk. En kort promenad tar 
dig till Stora Torget och dess närliggande butiker, restauranger och pubar. Hotellet har en relaxavdelning med 
bastu. Läs mer på Clarion Collection Hotel Bilan 
 
Övrigt 

• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.  

• Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 10 dagar före avresa om antalet 
deltagare understiger 6 personer. 

• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 

• Frågor gällande kursen och flugfiske: kontakta Ida Kraft på Klarafors Event och Utbildning,  
tel: 010- 1516267 eller ida.kraft@klarafors.se 

• Frågor gällande det praktiske som anmälan och boende: kontakta Specialresor på tel 054-188900  
eller info@special-resor.se 

 

Varmt välkomna att prova på flugfiske! 

 

PS! Är ni ett gäng på minimum 6 personer och önskar prova på flugfiske en annan helg, ta kontakt så fixar vi 
det. 
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