ULTRACAST FISHTIVAL 2022
Vrijdag 9 tm 16 september 2022 (springtij)
KANT- EN OF BOOTVISSEN
Voor “Noorwegen first-timers”
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De Reis:
Deze reis is uniek want je krijgt écht niet vaak de kans om met the best of the best in het walhalla te
gaan vissen…. De gidsen die meegaan begeleiden per dag één groep bij één soort visserij en geven
daarbij zoveel mogelijk tips en tricks mee. Het is dus niet zo dat de deelnemers van ’s ochtend s
vroeg tot ’s avonds laat aan de hand worden meegenomen. Er is zeker ruimte om naast de gegidste
sessies ook zelf de lokale visserij te gaan ontdekken en te genieten van deze vakantie in al z'n
vormen!
Deze visreis is bedoeld voor “Noorwegen first-timers” of te wel vissers die nog niet eerder of amper
naar Noorwegen zijn geweest en voor het eerst gaan bootvissen of kantvissen en zich graag verder
willen verdiepen in deze visserij. Hiervoor zijn bij deze visreis maar liefst 5 pro staffers van Ultracast
als begeleiders ingepland om alle gasten zo optimaal mogelijk te ondersteunen en de fijne kneepjes
van het visvak bij te brengen.
Minimaal 20 en maximaal 28 deelnemers en inschrijven is mogelijk tot juni 2022! maar vol = vol.
De reis bestaat uit:
- Centrale eerste bijeenkomst in juni 2022
- Begeleiding door 5 pro staffers van Ultracast
- Verschillende 4, 6 en een 10 persoonswoning met tweepersoonskamers en eenpersoonsbedden
- Handdoek, bedlinnen en eindschoonmaak inbegrepen
- Natuurlijk aas; haring en tappen aanwezig
- Afsluitend gezamenlijk diner en prijsuitreiking op locatie
- Inclusief huurauto’s voor transfer en lokaal transport
- Inclusief boekingskosten
- Startpakket met passende materialen voor de lokale visserij
- Persoonlijk fotoboek na afloop van de reis voor iedere deelnemer
- Bootvissers: 20 polyester boot met 70 PK motor en GPS / fishfinder en max 4 vissers per boot
- Leuke prijzen voor de meest bijzondere vangsten.
Keuze uit bootvissen, kantvissen of een mix van 3 om 3 dagen.
Deelnemers
25-28
**
eigen vervoer
Kantvissen
895
Bootvissen
995
Mix 3 om 3
945

20-24
eigen vervoer
945
1045
995

25-28
vliegtuig
995
1095
1045

20-24
vliegtuig
1045
1145
1095

** Deze prijzen zijn exclusief eigen verzorging en brandstof voor de huurauto en of boot. Ook zijn de
prijzen exclusief vluchten. Het spreekt voor zich dat personen die zich vroeg aanmelden voordeliger
uit zijn voor hun vlucht dan de deelnemers die zich later aanmelden.
Het mooie van deze locatie is dat je kan kiezen of je wilt vliegen of zelf met de auto en veerboot wilt
reizen. Deze kosten zijn nog niet inbegrepen in de prijs. Wij verzorgen natuurlijk graag de benodigde
vlieg- of veerboottickets. Voor de vluchten gaan we uit van de directe vlucht met KLM van
Amsterdam naar Trondheim. Daar staan huurauto’s klaar en rijd de groep in 4,5 uur naar de locatie.
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Bijkomende kosten:
Kosten voor de vlucht of auto met veerboot. Daarbij geldt hoe eerder je boekt hoe lager de prijs en
daarbij assisteren we natuurlijk graag met scherpe tarieven! Verder nog eigen verzorging, benzine
voor de boten en drankjes tijdens het afsluitende diner.
De prijs van het ticket met 23 kilo bagage pp ligt rond 350 euro. Een extra koffer is eenvoudig bij te
boeken en kost € 100,- retour. En hoe eerder je boekt hoe voordeliger het is. Zodra het minimum
aantal personen is bereikt kunnen we de eerste tickets vastleggen.
Individuele inschrijving is ook mogelijk! Indeling blijft op basis van een gedeelde
tweepersoonskamer. Andere indelingen zijn tegen meerprijs mogelijk. Individuele en duo vissers
worden dagelijks gerouleerd zodat iedereen een dag begeleid kan vissen met een van de
begeleiders.
Deze 1e editie belooft een gezellige en mooie visreis te worden dus wacht niet te lang en schrijf je in
want VOL = VOL!
Begeleiding
Een groot deel van de Ultracast Pro Staff gaat deze visreis begeleiden. Zij zijn niet voor niets pro
staffers. Zij behoren tot de absolute creme de la creme van deze visserij.
Filip Galens
prostaff Vercelli 2 maal Belgisch kampioen strandvissen en 9 WK's gevist
Geoffrey Gorissen
allround prostaff Ultracast en bijzonder goeie zeebaarsvisser en schipper
Kees Gillissen
prostaff Tronixpro ex-nederlands kampioen strandvissen en 8 WK 's gevist
Mehmet Büyükyilmaz king van de europoort, prostaff Cinnetic topschipper
Didier Laroy
voormalig Belgisch kampioen casting, 5 WK's gegooid en zaakvoerder
Ultracast
Wanneer het maximale groepsaantal van 28 wordt bereikt proberen we nog een 6e gids aan de reis
toe te voegen voor een optimale ondersteuning aan de deelnemers.
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Lovoen Gard
Gebied
Lovoen Gard is een toplocatie op het eiland Rorvik wat 30 kilometer ten zuiden van het eiland Leka
ligt. De locatie wordt gerund door de twee ervaren gidsen Tom en Kevin die al op veel plaatsen in
Europa hebben gewerkt als visgids (o.a. IJsland, Skarnsundet, etc) en nu hun eigen locatie hebben
weten op te zetten. Deze mannen kennen het vak van visgids en gastheer en weten wat er voor
nodig is om een perfecte visreis te hebben. Ze zullen er alles aan doen om jouw visreis te laten
slagen.
Lovoen Gard is een oude, historische handelspost op Lauvøya, een van de eilanden die tot de
Vikna-archipel behoren. De optimale ligging in het windbeschutte oosten van het eiland en de korte
toegangswegen naar de Risværfjord maken Lovoen Gard tot een absolute toplocatie in deze regio.
Er zijn bijna geen mindere dagen, want je kunt bijna altijd naar beschutte plek varen, ongeacht uit
welke richting de wind komt. Reeds aan de randen van de eerste kleine eilanden voor de kust zijn
serieuze kabeljauwen en koolvissen gevangen. Talrijke onderwaterbergen zijn hotspots voor grote
kabeljauw, en in de geulen ertussen worden leng en koolvis gevonden.

De drop offs aan de westkant bij Gjerdinga zijn hotspots voor kapitale kabeljauw, en als je verder
noordwaarts gaat in de Risværfjorden, kan je heilbot en zeewolf verwachten. De Risværfjord heeft
op veel plaatsen een zandbodem en biedt dus een optimale habitat voor heilbot. De accommodatie
is erg gezellig, slechts een paar meter van de aanlegsteiger en met ruimte voor 2 tot 10 personen, is
er voor elk wat wils - ook ideaal voor grotere groepen. Een professionele fileerruimte, vriezer en
topservice maken je verblijf hier compleet.
De ligging van deze locatie is perfect. De regio rondom de eilanden Rorvik en Leka staat bekend om
de goede visserij. Doordat het eiland Rorvik drie maal zo groot is als Leka biedt het meer
beschutting maar ook meer mogelijkheden. Er is een enorme hoeveelheid aan visstekken doordat
de dieptes in de omgeving snel variëren. Dat maakt het visgebied zeer interessant. Dieptes van 1 tot
200 meter diepte wisselen elkaar hier in snel tempo af en bieden de vissen een perfecte
leefomgeving. En dat is precies waar wij vissers blij van worden. Leng, kabeljauw, koolvis, heilbot,
pollak, lom, zeewolf maar ook platvis, schelvis en roodbaars zijn soorten die hier gericht en
regelmatig gevangen worden. Stekken als Storslua, Breigrunnen, Haugrunna, Skinnet staan garant
voor goede vangsten. Direct vanaf de locatie kan je al direct in de nabijheid beschut vissen en als de
weersomstandigheden het mogelijk maken kan je in de nabije omgeving van rond de 20 kilometer je
lol op met eilanden groepen, geulen en open zee. Enorm afwisselend en in een schitterende
omgeving met enorme eilandengroepen.
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De visserij vanuit Lovoen Gard richt zich zowel op de boot- als ook de kantvisserij. Het prostaff team
heeft reeds een eerste pilotsessie ingepland om de beste locaties van deze regio in kaart te
brengen. Daarmee is de voorbereiding optimaal en zijn alle topstekken op voorhand gekend.
Verschillende hotspots zijn eenvoudig bereikbaar en bieden goede mogelijkheden om in de
reisperiode (als de vissen dichter onder de kant komen) je slag te slaan.
Voor de liefhebbers is het ook mogelijk om hier op forel te vissen in de meren Kolvereid,
Rotvikvattnet en Mulstadvattnet. Hiervoor is een lokale vergunningen benodigd en die kan je in
Kolvareid in de sportwinkel aanschaffen voor 30 NOK per dag. Tom en Kevin assisteren je ter
plaatse graag hierbij.
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Verblijf
Op deze locatie hebben we verschillende woningen gereserveerd:
Lyngøya en Oterholmen (4 pers), Midstua (5 pers), Kårstua, Borgstua, (6 pers) en Grønningen (10
pers).
Het voormalige hoofdgebouw bevat vakantiewoningen:
Borgstua & Kårstua
85m² op 2 verdiepingen, 4 slaapkamers, max 6 personen.
2 slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden.
2 slaapkamers met elk een eenpersoonsbed.
Appartement Midtstua
60m² op 2 verdiepingen, 3 slaapkamers, max. 5 personen.
2 slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden.
1 slaapkamer met een eenpersoonsbed.
Direct aan de kade vakantiewoningen Lyngøya & Oterholmen
60 m² elk, 2 slaapkamers, max. 4 personen elk
2 slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden.
Terras met uitzicht op de fjord.
Vakantiewoning Grønningen (Boven Lyngøya & Oterholmen)
189m², 5 slaapkamers, max. 10 personen.
5 slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden,
2 badkamers
In alle grote appartementen (60-189m²):
Terras, zithoek, elektrische verwarming, SAT-TV, eettafel. Volledig ingerichte studiokeuken met
magnetron, 4-pits kookplaat, oven, afzuigkap, koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast, broodrooster.
Vaatwasser in Borgstua, Kårstua en Midtstua. Badkamer met douche, WC, wastafel, Wifi

De woningen zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15.00 uur. Het vertrek op 16
september is uiterlijk om 10.00 uur. Bij aankomst wordt je ontvangen door de lokale contactpersoon
die je bekend maakt met alle zaken rondom je verblijf als boot, woning, vriezer etc. Bij de indeling
van de woningen houden we zoveel mogelijk rekening met alle wensen maar de organisatie beslist
hier uiteindelijk over.
De dichtstbijzijnde supermarkt ligt in het op 7 kilometer afstand gelegen Rorvik. De maaltijden
dienen door de deelnemers per woning zelf verzorgd te worden. Er is ook een service ruimte met
overdekte fileerplaats en stromend water, vriezerruimte en afstelruimte.
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Vissen
De visserij is in de afgelopen jaren erg goed geweest en praktisch alle gasten hebben de door hen
gewenste vissen gevangen. De hoeveelheid aan soorten vis is een belangrijk kenmerk van deze
locatie. Tot wel 25 soorten aan toe zijn hier gericht te vangen. Vanaf de kades en langs de kust zijn
er goede stekken om met natuurlijk aas verschillende platvissoorten, kabeljauw, koolvis en heilbot.
In de richting van de open zee beschik deze regio over vele kleine eilanden en diepe geulen. De
visserij in de ondiepere gedeeltes is met licht materiaal een waar visfeest op kabeljauw, schelvis en
koolvis. Maar ook grote pollak komt hier voor en zal je materiaal flink testen. In de diepere delen van
de fjord zijn het lom, leng, kabeljauw maar ook zeeduivel, roodbaars, koolvis en heilbot die zich hier
ophouden. Met name voor de leng zijn hier perfecte stekken. Ze worden jaarlijks tot 30 kilo (!) en
meer gevangen in geulen tot op dieptes van 100 tot 150 meter.
De visserij is zeer afwisselend en heeft voor iedere
visser iets te bieden. Door de beschutte ligging van
Lovoen Gard is er altijd een plek te vinden waar je
zowel vanaf de kant en vanuit de boot kan vissen. Ook
als de weergoden je eens wat minder gunstig gezind
zijn. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van
meer zeegerichte locaties.
Ook de liefhebbers van zoetwatervissen kunnen in de
omgeving hun hart ophalen. Zowel forel als zalm zijn
hier mogelijk om te bevissen. Regel wel ter plaatse je
vergunning en laat je door Tom en Kevin (lokale
gidsen) adviseren. Dus als je een wilde forel wilt
vangen in een van de nabij gelegen meertjes is het raadzaam om zeker een spin of vliegenlat
meenemen.
De structuurverschillen rondom deze locatie zijn hier zeer interessant waardoor hier onder water ook
een weelderige flora en fauna leeft. Het voedselaanbod is immens en de stroming voert iedere dag
weer nieuwe voeding en dus ook nieuwe rovers mee. Lovoen Gard ligt voor de visserij ideaal. De
visstekken bevinden zich zowel op korte als ook op langere afstand varen. Dat betekent dat als het
weer probeert spelbreker te zijn er altijd in de fjord zelf of van de kant gevist kan worden. Daarmee
is de kans dat er kostbare visdagen verloren gaan erg klein.
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Materiaal
Qua boten hebben we de beschikking over
exemplaren van 20 voet met 70 PK motoren en
GPS/ fishfinder. De boten zijn van polyester en zijn
uitgerust met zeekaart, zwemvesten en
hengelhouders. Het tanken voor de boten vindt
plaats in het viscamp zelf en is na afloop van de
visreis cash in Noorse Kronen af te rekenen. Deze
boten laten niets te wensen over en bieden een
hoge mate van vaarcomfort en de 70 PK biedt
voldoende kracht om snel en comfortabel op de
gewenste visstek te geraken. Deze boten bieden
veel ruimte en zijn geschikt voor maximaal 4 personen.
Bootvissen:
Het vissen gebeurt met verschillende typen hengels. Dat begint bij een spinhengel van 20 tot 50
gram met een 2 of 3000 molen met een 8 kg dyneemalijn om op kleinere vis te vissen. Veelal wordt
deze set gebruikt om aasvissen te vangen om de rest van de dag te kunnen gebruiken. Maar ook
kan je deze gebruiken om actief te werpen op pollak en koolvis.
Daarnaast nog een 60 tot 120 gram spinhengel van max 2,4 meter
met een 3 a 4000 molen met 15 kilo dyneema. Hiermee vis je al
gerichter op grotere exemplaren zoals pollak en kabeljauw. Met
een bijpassende pilker of shad is dit een ware sport om een groot
exemplaar naar boven te drillen.
Als laatste gebruiken we een 20 tot 30 lbs boothengel met daarbij
een krachtige zeemolen van het formaat 5 a 6000. Denk daarbij
aan Cinnetic Cautiva Devil of Alu 5500 of de Hart Kombat JS
6500. Het beste contact heb je met dyneema. Je voelt dan
namelijk precies wat er onder aan je lijn op grote diepte gebeurd.
De trekkracht van de dyneema is 20 kilo + om serieus weerstand
te kunnen bieden aan een grote vis. Het beste is het om minimaal
300 meter lijn op je molen te hebben. De onderlijnen die hier
gebruikt worden hebben een breekkracht van rond de 15 kilo.
Pilkers / shads variëren van 25 tot 400 gram afhankelijk van de
diepte en de stroming. Als je het jiggen zat bent kun je makkelijk
overschakelen op haring, makreel of koolvis als aas aan een
takelsysteem. Dit systeem werkt uitstekend voor heilbot en grote
kabeljauw of koolvis. De grootste vissen worden over het
algemeen met dit systeem gevangen.
Zorg voor een gebalanceerde hoeveelheid aan pilkers en shads. Er is ter plaatse een kleine winkel
waar je een en ander kunt vinden maar deze zijn vanzelfsprekend kostbaarder dan hier in
Nederland. Met name de verschillende gewichtsklassen zijn van belang. Je verspeelt over het
algemeen relatief weinig materiaal omdat je niet strak tegen de bodem vist.
Maar het is ook leuk om met een “lichter” setje te gaan spinneren / pilkeren op wat “kleinere”
soorten. In de ondiepere gedeeltes is met licht materiaal een zeer leuke visserij op gul en koolvis te
beleven.
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Kantvissen:
Om te vissen vanaf de kant is het noodzakelijk om minstens twee goede
strandhengels mee te nemen. Het werpgewicht dient zich tussen de 100
en 250 gram te bevinden. De lengte is vanaf 4 meter en hoort in
combinatie te zijn met een goede strandmolen. Goede hengels hiervoor
zijn de Vercelli's uit de Enygma of Spyra range of de Cinnetic Black Fury
of Cross Power, en van Tronixpro zit er in de Blaze-serie perfect
geschikt materiaal. Hengels in combinatie met een molen uit de Cinnetic
Raycast serie zijn zeker een aanrader. Daarbij kan je gebruik maken van
zowel dyneema als nylon lijnen. De voor- en nadelen hiervan worden
tijdens de centrale bijeenkomst nader toegelicht.
Aan het einde van de lijn is het dan de
keuze aan jou welk type onderlijn je
wilt gebruiken. Goede kant en klare
paternosters zijn van Cox & Rawle beschikbaar. Vergeet ook niet
een goede driepoot / hengelsteun en een gaf / net om de vissen te
kunnen landen en bindgaren voor het aas. Mocht de drieppoot te
veel ruimte in beslag nemen kan je deze ook ter plaatse huren. Dat
dient wel op voorhand te worden aangegeven.
Voor deze visserij verzorgen wij ter plaatse voor voldoende
ingevroren haring en tappen. In verband met de warenwet is het
niet toegestaan om levende zagers of andere levende organismen
in te voeren in Noorwegen en is dit een prima alternatief. De kosten
hiervan zijn inbegrepen in de prijs voor de kantvissers
Vergeet bij het kantvissen ook niet een spinhengel mee te nemen
en wat kunstaas. Zo kan je tussentijds in een rustigere periode van
het getij toch wat afwisseling creëren.
Mixvissen:
Het spreekt voor zich dat als je beide visserijen wilt doen dat je dan een combinatie van
bovengenoemde materialen mee dient te nemen. Om deze mixvisserij mogelijk te maken is het
noodzakelijk dat er voldoende deelnemers zijn om een boot gedurende de hele week mee te kunnen
vullen. Deze groepen plannen om de dag in ongeacht de weersomstandigheden. Daar kunnen we
op voorhand helaas geen rekening mee houden om het organisatorisch allemaal voor elkaar te
krijgen.
Al deze typen visserij worden ook nog uitgebreid
besproken tijdens de centrale bijeenkomst.

PS. Het is een eeuwenoude traditie dat degene
die een heilbot van 50 kilo of meer vangt een
sprong in de haven doet. Aan deze traditie geven
we tijdens deze reis dan ook graag opvolging!
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Startpakket
Om een goede start voor deze visreis te hebben verzorgen we in samenwerking met Ultracast een
perfect startpakket met boot- en kantvismateriaal. Het startpakket bestaat uit verschillende soorten
kunstaas, onderlijn, haken
Naast het startpakket verzorgen we in de tweede helft van 2022 een centrale bijeenkomst bij een
grote hengelsportzaak. Hier ga je de medereizigers ontmoeten en bespreken we deze visreis tot in
detail van bagage, vis meenemen, catch & release, indelingen, maaltijden etc. Alle vragen worden
beantwoord en we zorgen natuurlijk ook voor een hapje en een drankje.

Prijzen
Deze reis is bedoeld voor een groep enthousiaste vissers en is zeker geen wedstrijd. Het gaat om
kameraadschap, van elkaar leren, plezier en lekker vissen. Maar aan het einde van de week worden
nog een paar leuke prijzen uitgedeeld voor de meest bijzondere vangsten.
Voor deze prestaties is er schitterend zeevismateriaal te winnen zoals molens en of hengels. Daarbij
wordt er rekening gehouden met de twee verschillende soorten visserij bootvissen en kantvissen.
Schitterende materialen van Vercelli, Tronixpro, Hart, Cox & Rawle, Cinnetic, HTO en BKK
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Seizoen
Het seizoen begint in april en loopt door tot oktober. Het weer is in Noorwegen altijd een
dominerende factor. Derhalve raden we je dringend aan om goede water en winddichte kleding (bij
voorkeur een visoverall) mee te nemen. Als wij hier in mei naar toe gaan kan er zomaar nog sneeuw
liggen en ook in september kan de eerste sneeuw al vallen maar over het algemeen zal het rond de
10 a 15 graden zijn en prima visweer. Maar zorg dus voor goede en zo nodig warme viskleding.
Vergeet daarbij niet de handen en het hoofd. Het is verstandig om te kleding op te bouwen in lagen
om zodoende (indien nodig) ook wat uit te kunnen trekken.
Naarmate je verder in het seizoen komt, worden je visdagen korter. Maar in september gaat de zon
rond 7 uur op en gaat deze rond 20.00 uur onder. Dat zijn nog steeds lange dagen en ook
nachtvissen vanaf de kant is een goede mogelijkheid om mooie vissen te vangen. De
weersgesteldheid in Noorwegen kan grillig zijn en binnen een uur tijd volledig omslaan. Daarom is
het van belang om voor elk vertrek altijd te informeren naar het laatste weerbericht en de
voorspellingen.
Voor de heilbot geldt dat deze bij watertemperaturen vanaf 4,5 graden steeds dichter en vaker onder
de kust komt. Naarmate de watertemperatuur dus hoger is, komt de heilbot dichter onder de kust om
te azen. September is daarmee een hele goede periode voor deze vissoort.
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Reis & prijs
Het is de bedoeling om op vrijdag 9 september 2022 in de namiddag / avond in Lovoen Gard aan te
komen. Hiervoor zijn er twee opties:
1. Vliegen
Het meest praktische is om met de KLM direct van Amsterdam naar Trondheim te vliegen. Dit is een
directe vlucht van ongeveer 2 uur. De kosten van een ticket met de KLM inclusief 23 kilo bagage en
12 kilo handbagage ligt rond de 350 euro. Hoe eerder je boekt hoe voordeliger het is. Het is ook
mogelijk om een extra koffer / hengelkoker bij te boeken voor 100 euro per retour vlucht.
Aangekomen in Trondheim is een transfer per huurauto voorzien. De kosten hiervan zijn inbegrepen
in de prijs.
2. Eigen vervoer met auto en veerboot
Degenen die met de eigen auto deze reis ondernemen ondersteunen we graag met het boeken van
eventuele veerbootovertochten. Dat kan van Hirsthals naar Larvik in 4 uur of van Frederikshaven
naar Oslo. De kosten hiervan met een reguliere auto en 3 personen bedraagt rond de 350 euro voor
een retourticket. Dit wordt persoonlijk met je afgestemd en hoe eerder je dit boekt hoe lager de prijs.
Vanuit Larvik / Oslo is het nog 12 uur rijden naar de locatie.

We verblijven een week in het complex en je vist 6 volle dagen. Na afloop van de reis ontvangen alle
deelnemers een fotoboek als persoonlijke herinnering.
Hengelkokers kunnen meegenomen worden als reguliere bagage en mogen dan ook 23 kilo wegen.
Denk bijvoorbeeld aan shads en pilkers die ook in de hengelkoker vervoerd kunnen worden.
Volgens de Noorse wetgeving mag iedere persoon 18 kilo visfilet uitvoeren.
Visreis.nl biedt haar gasten de reis-garantieregeling via de stichting GGTO. Hiermee is uw
vakantiegeld verzekerd bij financieel onvermogen van ons of elke andere leverancier van uw visreis.
Voor meer informatie over onze reis garantie regeling kan je terecht op
http://www.visreis.nl/reisgarantie.
Deelname aan dit garantiefonds kost eenmalig € 7,50 euro per persoon.
Verder maken we gebruik van huurauto’s voor de deelnemers die met het vliegtuig erheen reizen.
Welke dat precies gaan zijn is op dit moment nog niet duidelijk. We hebben tzt de keuze uit 9
persoons busjes of ruime stationwagons zoals een VW Passat SW. Hiervoor zijn ook chauffeurs
nodig en wordt er een beroep gedaan op de deelnemers om te assisteren.
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Begin juni 2022 organiseren we bij een centraal gelegen hengelsportzaak een centrale bijeenkomst
waarbij we alle aspecten van deze visreis tot in detail met alle deelnemers doornemen. Hier ga je
ook je mede reizigers ontmoeten. Daarbij verzorgen we natuurlijk ook een hapje en een drankje voor
alle aanwezigen. En niet onbelangrijk: hier kan je al jouw vragen stellen die je daarna nog mocht
hebben.
LET OP! Aanmelding voor deze speciale groepsreis is op basis van binnenkomst. Eerst komt eerst
maalt! Er zijn maximaal 28 plaatsen beschikbaar en de eerste 14 plaatsen zijn reeds geboekt.

Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze speciale groepsreis, neem dan contact op met:
Visreis.nl
Joris Nieuwenhoff
’s Gravensloot 39
3471 BP Kamerik
E-mail : info@visreis.nl
Mob
: 0628 – 30 83 45
Of vul direct het inschrijfformulier in!
Kijk ook op ons vimeo kanaal voor andere films over groepsreizen naar Noorwegen.
www.vimeo.com/visreis
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Boekingsformulier Ultracast Fishtival 2022, Lovoen Gard
Voornaam + initialen : _________________________________________________
Achternaam

: _________________________________________________

Geboortedatum

: _________________________________________________

Adres

: _________________________________________________

Postcode

: _________________________________________________

Plaats

: _________________________________________________

Telefoon

: _________________________________________________

Mobiel

: _________________________________________________

E mail

: _________________________________________________

Telefoon bij nood

: _________________________________________________

Vertrek

: vrijdag 9 september 2022

Retour : vrijdag 16 september 2022

Graag doorhalen wat niet van toepassing is of eventueel invullen
Ik reis per: vliegtuig / eigen auto en veerboot
Ik wil wel / niet geholpen worden met de boeking van het veerboot- of vliegticket
Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom)

 ja

 nee

Reisverzekering (+ € 30,- per week per persoon)

 ja

aantal personen: _____

Driepoot steun huren € 35,- per steun

 ja

 nee

 nee

Indien je kiest voor een reis- en of annuleringsverzekering worden deze kosten additioneel in
rekening gebracht.
LET OP:
Eerst vermelde is de contactpersoon en hoofdelijk verantwoordelijk voor de reservering.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de reisvoorwaarden als gesteld op de website van
visreis.nl.
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Vervolg Boekingsformulier Ultracast Fishtival 2022, Lovoen Gard
Overige deelnemers met volledige eerste voornaam en achternaam zoals in paspoort!
Eerste voornaam

Achternaam

Geboortedatum

2. _______________

______________________________

__________________

3. _______________

______________________________

__________________

4. _______________

______________________________

__________________

5. _______________

______________________________

__________________

6. _______________

______________________________

__________________

7. _______________

______________________________

__________________

8. _______________

______________________________

__________________

Voor het verkeerd doorgeven van voor- en achternamen kan VISREIS.NL niet aansprakelijk worden
gesteld. Idealiter ontvangen we een kopie van de paspoorten van iedere deelnemer. Zodoende
kunnen er geen misverstanden optreden.

Plaats

: _________________________________________________

Datum

: _________________________________________________

Handtekening

: _________________________________________________

Dit document svp. volledig ingevuld retourneren naar VISREIS.NL, ’s Gravensloot 39, 3471 BP
Kamerik of gescand naar info@visreis.nl.
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