KRÄFTFISKEUPPLEVELSE – TA MED FÅNGSTEN HEM
1 AUGUSTI – 30 SEPTEMBER

KRÄFTFISKE
Var med och upplev traditionen av att fiska kräftor. I Kosta har vi tillgång till ett
stort område av kräftfiskevatten i sjön Läen. Kräftor är nattaktiva och fiskas genom att
lägga ut burar med bete i under kvällstid. Burarna vittjas på fångst morgonen efter.

KRÄFTFISKEPAKET MED BOENDE
• Boende 1 natt i dubbelrum eller stuga. • Hotellfrukost.
• Blackrock 2-rätters, alt grillbuffet. • Båt, motor, bränsle, flytvästar, bete och 10 burar per båt.

Vuxen: 2.450:- per person. Barn upp till 12 år: 1.225:- per person
• Max 4 personer per båt. • Fångsten ingår. • Transportkärl, salt, dill och recept finns att köpa på Rental Center.
• Nykokta kräftor kan köpas för 300 kr/kg. • Guide hjälper gästen iväg från bryggan för iläggning.
• Alla kvällens sällskap möter upp med guide utanför Lodgen kl 16. • Vi har 5 båtar, max 20 p totalt.

KRÄFTFISKEPAKET 1-4 personer
Inklusive båt, motor, bränsle, flytvästar, bete, 10 burar per båt.

Vuxen: 750:- per person. Barn upp till 12 år: 375:- per person

KRÄFTFISKEPAKET 4-20 personer
Inklusive båt, motor, bränsle, flytvästar, bete, 10 burar per båt.

Vuxen: 525:- per person. Barn upp till 12 år: 295:- per person
• Max 4 personer per båt. •Fångsten ingår. • Transportkärl, salt, dill och recept finns att köpa på Rental Center.
• Nykokta kräftor kan köpas för 300 kr/kg • 1 garanterat kg kräftor (får man 0.5kg ger vi upp till 1kg) • Allt fångat behåller man
• Alla kvällens sällskap möter upp med guide utanför Lodgen kl 16:00 • Guide följer med o instruerar o hjälper iväg från bryggan.
• Vittjningen sköter gästerna själva • Vi har 5 båtar, max 20 p totalt.

Priser kring kräftfiske – allt finns på Kosta Rental Center
• Dill 25kr/knippe • Grovsalt 8kr/kg • Hink 5 liter 20kr/st • Hink 10 liter 25kr/st.
• Okokta kräftor levande 195kr/kg • Kokta kräftor 265kr/kg
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