Camp Dragsö Sportfishing
Plats & Resväg
Camp Dragsö Sportfishing är specialiserade på gäddfiske och är beläget
mitt i gäddrikets huvudstad Karlskrona. Vi erbjuder kvalitativa
fiskemöjligheter med flera klasser på boende och båtar. Dragsö är känt för
att ligga i ett fiskrikt område där gäddor över 100cm får anses vanliga. I
vår härliga skärgård finner du ett mycket intressant fiske, först och främst
efter gädda. Med båt kommer man lätt ut till de bästa fiskeplatserna. Vår
camp är belägen mindre än tre kilometer från Karlskrona centrum där det
finns ett stort utbud av restauranger och barer.

Dragsö Fiskecamp ligger på ön
Dragsö just väster om Karlskrona i
Blekinge. En bro förbinder on med
fastlandet. Avstånd till Karlskrona 2,5
km, Malmö 210 km, Stockholm 490
km, Göteborg 350 km.

Säsong
Vår fiskesäsong börjar i mars eller när isen släpper. Gädda kan fiskas året
om och delar av vår stugby är öppen året runt. Den mest populära
fiskeperioden är mars-maj samt september-november. Abborre kan fiskas
större delen av året men september brukar vara den bästa tiden.

Arter & Rekord
I våra vatten bedriver vi sportfiske efter i första hand; Gädda (123cm),
Abborre (2,1 kg), Havsöring (11 kg), Lax (24,8 kg), Ål (1,3 kg).
Vikt/längd inom parantes är rekordfiskar från campen.

Gästservice
Vår båtflotta består av 20 uthyrningsbåtar. Vi använder bara tåliga
aluminiumbåtar av tre olika modeller. Master500, Master410 och
Linder440. Dessa har moderna fyrtaktsmotorer från 5-50hk. Alla
Masterbåtar är utrustade med Lowrance plotter. Vi erbjuder även utbildade
fiskeguider med lång och erkänd erfarenhet från fisket i skärgården. Vi
erbjuder även kajaker, bastu, jacuzzi, fiskeshop och en restaurang som är
öppen under delar av året.
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Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Den grunda skärgården är optimal för ett fantastiskt
spinnfiske som också är den vanligaste metoden. Det
mesta fisket sker från båt med spinnfiske, jerk eller fluga.
Haspel eller spinnspön rekommenderar vi 8-9ft och en
kastvikt mellan 30-100gr. Oavsett väder och vind kan
man alltid hitta bra platser att fiska på.

Dragsö Sportfishing erbjuder stora valmöjligheter när det
gäller logi. Stugbyn består av 31 stugor. Från det lilla
övernattningsrummet till unika stugsviter som har allt man
kan tänkas behöva. Alla stugor har tillgång till grill och
WiFi.??Fyrbäddsstugor – Dessa stugor är byggda som
sjöbodar och belägna 25 meter från vattnet. Stugorna är
utrustade med litet kök som har indraget kallvatten, kyl
med frysfack och TV finns i stugorna. Toalett och dusch
finns 50m från stugorna. ?Självhushållsstugor (4+2
bäddar) – Bäddarna är distribuerade i ett sovrum med två
våningssängar och en bäddsoffa i allrummet. Kök med
alla nödvändigheter, kyl & frys, TV, dusch och toalett.
Stor veranda med vacker utsikt mot Karlskrona. Dessa
stugor ligger nära båtbryggan.?Luxusstugor (4+2 bäddar)
– Moderna självhushållsstugor med två rum. Ett sovrum
med två våningssängar och ett allrum med bäddsoffa,
fullutrustad kök, diskmaskin, golvvärme, TV, dusch och
toalett. Dessa stugor har en stor veranda med möbler,
utmärkt för grillkvällar efter fisket!?Stugsviter (4+2
bäddar) – Vårt lyxigaste boende. Toppmoderna med ett
sovrum med dubbelsäng, loft med två enkelsängar och en
bäddsoffa i allrummet. Dusch/toalett, fullutrustat kök med
diskmaskin, TV och allt du kan tänkas behöva. Varje
stugsvit har sitt eget inredningstema i skärgård, berg,
retro, svartvit och glas.

Bestämmelser
Det är oerhört viktigt för oss att våra fiskegäster bedriver
Catch & Releasefiske för att vårt fina gäddbestånd skall
bestå. Skulle man få för sig att behålla fisk är det strikt en
gädda per person och dag som är tillåtet att ta upp för att
äta. Tänk också på att gäddan måste vara mellan 40-75cm.

Andra aktiviteter
I och med närheten till Karlskrona finns här massor att
göra för den som väljer att inte fiska. Bland annat finns
här Marinmuseum, Boda Borg, Karlskronas vackra gamla
badhus, pittoresk bymiljö, Blekinge Museum.
Restauranger, barer och shoppingcenter. Ca: 5 mil till
Laxens Hus i Mörrum.

Språk
På Camp Dragsö Sportfishing talar vi svenska, engelska
och tyska.

Kontaktinformation & bokning
Ytterligare information
På Camp Dragsö Sportfishing har vi flera olika fiskepaket
att erbjuda. Kolla in vår hemsida för mer information om
dessa.

Företag: Camp Dragsö Sportfishing
Adress: Dragsövägen
Postnummer/Ort: SE-371 37 Karlskrona
Telefon: +46(0)455-153 54
Hemsida: www.dragsosportfishing.se
E-post: info@dragso.se

Kontakt till återförsäljare:
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