
RGF. Medlem av reisegarantifondet

Bli med oss på

jakt og fiske 
til noen av verdens mest 

spennende villmarksområder.

Vi i Canada Jakt og Fiske 
har ca. 20 års erfaring 

med jakt og fi sketurer til Canada.



VÅRJAKT PÅ

SVARTBJØRN

Vår suksessrate opp igjennom årene gjør at vi trygt kan garantere deg at du får minst én god skuddsjanse på bjørn! For de 
jegerne som blir tidlig ferdig, er det også mulig å skyte bjørn nummer to mot et tillegg, det samme gjelder ulv.

VINTERJAKT PÅ

ULV (OGSÅ MED FELLEFANGST)

Ulvejakt foregår som bait (åte)-jakt. Åten blir lagt ut i god tid før 
jegeren kommer. Hytte vil bli benyttet på disse turene. Det kan bli svært kaldt, 
det er ikke uvanlig med -20 til -35ºC. Fargene på ulvene kan variere fra grå, sort og hvit.

Jakten foregår i spesielle bjørnerike områder som ligger 4-6 timers kjøring nord for Edmonton i delstaten Alberta. Jegerne 
reiser i samlet gruppe fra Norge til Edmonton og blir hentet på fl yplassen av norske reiseledere som vil være med under hele 
jakten. Etter tre timer med bil er vi framme i Slave Lake hvor vi overnatter, neste dag reiser vi så ut til jaktleiren.

Nå kan du få følge med i de gamle 

pelsjegernes fotspor etter det som 

var Canadas kanskje viktigste pelsvilt.



HØSTJAKT PÅ

ELG

BISON-
JAKTMED GARANTI!

TATONKA FLATS er ikke en "Bison-Ranch" men et 
privat eiet innegjerdet viltområde med bison. Områ-
det ligger nord for Edmonton i Alberta med skog og 
gressområder. Vekten på store okser er omkring 1000 
kg - 1200 kg og ca. 220 cm høye.

PUMA-
JAKT
Nå kan du få prøvd kreftene ved foten av Rocky 
Mountains. En spennende jakt på pumaen som kan 
komme opp i 90 kg.

Gjør drømmen til virkelighet og bli med oss til Alberta hvor du virkelig har sjansen til å felle ditt livs gullokse. Jaktområdet 
ligger 500-600 kilometer nord for Edmonton. Det består av et enormt, øde våtmarksområde med stor bestand av elg. Som på 
de andre turene reiser vi i samlet gruppe fra Norge og lander i Edmonton. Etter biltur til Slave Lake hvor vi overnatter, kjører 
vi neste dag ca. tre timer lenger nord med bil. Deretter bruker vi beltebil, 4- og 8-hjuls motorsykler eller båt for å komme fram 
til de enorme jaktområdene hvor teltleiren ligger. Det legges kun opp til en tur. Jakten foregår kun som lokkejakt og da spiller 
temperaturen en vesentlig rolle. Jakten starter ca. 20. september.



Dette er turen for deg som virkelig ønsker 
storlaksen eller en kjempestør!

LAKSEFISKE
I FRASER RIVER, BRITISH COLOMBIA

Fraser River - 
Verdens mest produserende lakseelv

Alle turene 
kan forlenges

Hva med en tur til fantastiske 

Rocky Mountains med 

naturparkene  Jasper og Banff .
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