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Perhokalastusmatka – Meksiko, Ascension Bay 16-25.11.2019 

 

Bonefishin, permitin ja tarponin perho- ja heittokalastusta 

Meksikossa, joka on kauan tunnettu trooppisen kalastuksen 

paratiisina. Fishmaster järjestää perhokalastusmatkan 

Ascension Bay matkakohteeseen 16-25.11.2019. Jouni Rauha 

toimii ryhmän matkanjohtajana. Ascension Bay sijaitsee Meksikon 

eteläosassa, Jukatanin niemimaalla noin 220 kilometriä Cancunista 

etelään ja on keskellä valtavaa Sian Ka'an luonnonsuojelualuetta. 

Alueen laguunit, matalikot, eksoottiset linnut ja rikas eläinlajisto ovat 

lailla suojeltuja ja maisemat ovat hätkähdyttävän upeat. 

Perhokalastus. Ascension Bayn aluetta kutsutaan trooppisen 

kalastajan paratiisiksi ja maailman parhaaksi paikaksi 'Grand Slamin' 

saavuttamiseen (tarponin, bonefishin ja permitin pyydystäminen 

saman päivän aikana). Harva kalastuspaikka pystyy tarjoamaan yhtä 

monimuotoista trooppista kalastusta. Tarponit, bonefishit ja permitit 

sekä jackit ja barracudat liikkuvat ja ruokailevat alueen matalikoilla.  

 

Yhdessä kalastusoppaan kanssa kierretään niemiä, salmia ja 

matalikoita ja etsitään ruokailevia kaloja. Kalastus tapahtuu sekä 

matalikoilla kahlaamalla että veneestä yhdenkäden perho- 

tai uistinvälineillä ja on ns. näkökalastusta eli perhoa tai viehettä 

tarjotaan vasta kun kalat on havaittu matalassa ja kirkkaassa 

vedessä. Jännittävää ja haastavaa trooppista kalastusta 

parhaimmillaan. 

 

Kalastusvälineet. Suosittelemme 7-8 luokan 9' vapaa bonefishin 

kalastukseen, 9 luokan 9' vapaa permitiä varten. Tarponin 

kalastukseen soveltuu parhaiten 10 luokan 9' vapa. Perhokeloiksi 

suositellaan hyvälaatuisia levyjarrullisia perhokeloja, joihin mahtuu 

vähintään 200 metriä 30 lbs pohjasiimaa. Perhosiimojen pitää olla 

trooppiseen perhokalastukseen soveltuvia, kelluvia WF erikoissiimoja. 

Tarponin kalastuksessa voi käyttää myös intermediate perhosiimaa. 

Bonefishille ja permitille suositellaan 270-300 cm pitkää peruketta 

jossa kärjen paksuus on 0.35-0.40 mm. Tarponin kalastukseen sopii 

vavan mittainen 60-80 lbs tasapaksu fluorocarbon peruke. 

 

Perhot. Bonefish perhoja: Gotscha, Crazy Charlie ja pienet Crab 

ravut hiekan värisenä tai vaaleanruskeana, koot 4-8. Permit perhoja: 

Crab ja Del´s Merkin koot 2, 4. Tarpon ja snook perhot: streamerit ja 

deceiverit koot 1/0-2/0 ruskeana ja oranssina, Cockroach, oranssi-

keltainen, Black Death. 

 

Majoitus. Kalastajat asuvat Punta Allen Fishing Club lodgessa Punta 

Allenin kylässä kahden hengen huoneissa ja saavat nauttia 

paikallisista maukkaista ruokalajeista, täysihoito kuuluu hintaan. 

 

Matkan toteutus. Johdettu Fishmaster perhokalastusmatka. Jouni 

Rauha toimii ryhmän matkanjohtajana. Matka toteutetaan paikallisen 

yhteistyökumppanin kanssa. Kalastajat lentävät yhdessä ensin 

Helsingistä Keski-Euroopan kautta Cancuniin, Meksikoon, jossa 



vietetään yksi yö hotellissa. Matka jatkuu seuraavana päivänä pikkubussilla Punta Allen Fishing Club 

kalastustukikohtaan, automatka kestää noin 4 tuntia. Kalastusmatkan jälkeen autonkuljettaja vie 

kalastajat takaisin Cancun lentokentälle. Rokotussuositukset: Hepatiitti A/B, jäykkäkouristus. 

Meksikoon matkustettaessa jokaisella pitää olla voimassaoleva hyvä matkavakuutus. Todistus 

matkavakuutuksesta pitää olla mukana.  

 

Matkatavarat: Matkatavaroita on yleensä sallittu 1 kpl lentokoneen ruumaan, maks 23 kg + 1 kpl 

käsimatkatavara 8 kg. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät 

matkatavarat isoon matkakassiin tai kovaan matkalaukkuun. Pakkaa vapaputket mielellään kassiin 

tai laukkuun sisään. Huomioi että useat lentoyhtiöt veloittavat 50-80 euroa lisähintaa/suunta 

erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. Mahdollinen lisämaksu ei sisälly matkan hintaan. Mikäli 

pakkaat vapaputken laukkuun sisään tai kiinnität vapaputken tukevasti kassiin ja se ei ole liian 

pitkä, lisämaksua ei veloiteta.  

 

Matkakohteen osoite jonka voi laittaa matkalaukkuun: Punta Allen Fishing Club, Punta Allen, 

Quintana Roo, Mexico. Puh: +52 1 984 107 1144 

 

Matkan kesto: 6 kalastuspäivää/7 yötä Punta Allenissa, 1 yö Cancunissa 

 

Hinta sisältää: 

• Autokuljetus Cancun/ Punta Allen/ Cancun 
• 6 kalastuspäivää, opas, vene (2 kalastajaa/2 opasta/vene) 
• 7 vuorokauden majoitus Punta Allen Fishing Club majatalossa 

(kahden hengen huone, ilmastointi, suihku ja kylpyhuone)  
• Ruokailut Punta Allenissa (aamiainen, lounaspaketti ja illallinen), tervetuliais- ja alkudrinkit  
• Kalastuslupa ja Kansallispuiston maksu 
 
Hinta ei sisällä: 

• Lennot Helsinki/ Cancun/ Helsinki 

• Hotelliyö ja Taxi Cancunissa 

• Oluet ja muut alkoholijuomat 

• Tippi kalastusoppaille ja henkilökunnalle (300-350 USD) 

 

 

Matkan aikataulu: 
 

16.11. Lauantai. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä klo 5.40. Lento lähtee klo 7.40 ja 

saapuu Frankfurtiin klo 9.20. Jatkolento lähtee klo 14.35 ja on perillä Cancunissa klo 20.20. Taksi 

lentokentältä Cancun hotelliin jossa vietetään yksi yö.  

 

17.11. Sunnuntai. Autonkuljettaja noutaa ryhmän Cancun hotellilta aamupäivällä. Kuljetus autolla 

Punta Alleniin (noin 4 tunnin matka), jonne saavutaan iltapäivällä. Check in Punta Allen Fishing Club 

lodgeen. Illallinen lodgessa. Majoitus kahden hengen ilmastoidussa huoneessa täysihoidolla. 

 

18-23.11. Maanantai – Lauantai. Aamiainen klo 7. Lähtö veneellä perhokalastamaan klo 8. Kaksi 

kalastajaa veneessä ja kaksi opasta. Retkilounas merellä. Saavutaan takaisin Punta Alleniin klo 16-

16.30. llallinen lodgessa klo 19. 

 

24.11. Sunnuntai. Aamiainen klo 7. Autokuljetus lodgesta Cancunin lentokentälle klo 11-15. Lento 

lähtee klo 20.25. 

 

25.11. Maanantai. Lento saapuu Frankfurtiin klo 12.25. Jatkolento lähtee klo 19.25 ja saapuu 

Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 22.45. 

 

 
 

 
 

 



Meksiko, Ascension Bay - Varustelista 

 
Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle matkan ajaksi 

Reppu  

Lippis niskasuojalla ja mustalla lipan alareunalla  

Polaroidut aurinkolasit (linssit ruskeat tai harmaat, sivusuojat, puhdistusliina) 

Pitkähihainen kauluspaita (kalastukseen sopiva, vaalea ja ohut) 

Lyhyet alushousut  

T-paita 

Sukat 

Pitkät housut, shortsit, vyö  

Sormikkaat, vaalean väriset ja ohuet 

Lenkkitossut tai muut kevyet matkakengät 

Huulirasva jossa paras mahdollinen aurinkosuojakerroin  

Kamera, laturi 

Matkapuhelin, laturi 

Kirjat, lehdet, kartat, muistikirja ja kynä 

Passi  

Lentoliput ja matka-asiakirjat 

Matkavakuutus, todistus 

Lompakko, luottokortti, käteistä rahaa juomiin ja tippeihin (US Dollareita)  

Hammasharja, Compeed laastaria 

Adapteri sähköpistorasiaan 

Partakone  

Särkylääkkeet, kortisonisalva, maitohappopillerit, reseptilääkkeet, reseptit 

 

Pakkaa Matkalaukkuun 

Ohut sadeasu (kahluutakki+kuorihousut) 

Pitkähihaisia kauluspaitoja (4-5 kpl kalastukseen, vaaleita ja ohuita)  

Pitkät housut, vyö (2-3 kpl kalastukseen, vaaleita ja ohuita) 

Lyhyitä alushousuja 

T-paitoja 

Sukkia  

Sandaalit   

Uimahousut tai uimapuku  

Kopio passista  

Aurinkorasva (suojakerroin vähintään 30, vedenkestävä) 

Hyönteiskarkote 

Shampoo, käsirasva, hammastahna 

Pieni taskulamppu  

Minigrip-pusseja, muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

Teippiä 

Flats boots kahluukengät tai korkeavartiset lenkkitossut, neopreenisukat 

Perhorasiat, perhot   

Perhovavat, pituus 9’ luokat 8-11, vapaputket  

Perhokelat, kelakotelot  

Perhosiimat (siimojen pitää olla trooppiseen kalastukseen sopivia)   

Perhoperukkeet, perukesiimaa 0.30, 0.35, 0.40, 0.80, 0,90 mm 

Vyölaukku  

Siimanpuhdistusaine perhosiimalle, kangaspala  

Kelaöljy  

Pihdit (ruostumattomat) 

Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit 

 

 

 

 
 

 
 



Meksiko, Ascension Bay - Perhot 
  

 

Gotcha 

 
Koukku: 1-haarainen SW, koko 6-8 

Sidontalanka: Pinkki 
Pyrstö:4-5 helmiäis flashabou kuitua, lyhyt  
Runko: Helmiäis flashabou  
Siipi: Vaaleanruskea vasikan häntä  
Silmät: Palloketju  
Pää: Pinkki 

 
Langustito 

 
Koukku: 1-haarainen SW, koko 6-8 

Sidontalanka: Pinkki 
Pyrstö: 4 fasaanin keskuspyrstön siikasta 

Runko: Oliivinvihreää tai hiekanruskeaa Chenilleä 
Häkilä: Peltopyy 
Silmät: Palloketjua 
Pää: Pinkki 

Crab 

Koukku: 1-haarainen SW, koko 2 tai 4  
Pyrstö: Vaaleanruskeaa vasikanhäntää, sivuille muutamia helmiäisvärisiä 
mirror flash suikaleita  
Sakset: Ruskeat tai grizzle kukon häkilähöyhenen latvat  
Jalat: 3-4 paria kelta-ruskeita tai musta-valkoisia kumijalkoja  

Runko: Vaaleanruskeaa huopaa  
Silmät: Lyijysilmät 

Avalon 

Koukku: 1-haarainen SW, koko 2 tai 4  
Pyrstö: Oranssi antron, 2 oranssimustaa kumijalkaa, 2 tummaa mirror 
flash suikaletta  
Sakset: Vaaleanruskeat kanisuikaleet sivuilla 
Runko: Helmiais vaaleanruskea, köli monofiilia jossa hopeisia kuulia  

Silmät: Palloketjua 
Pää: Pinkki 

Cockroach 

Koukku: 1-haarainen SW, koko 1/0-4/0, Esim Tiemco 600 SP 
Sidontalanka: Musta 
Pyrstö: 2 kpl grizzle höyheniä 
Runko: Musta 
Siipi: 2-4 kpl grizzle höyheniä 
Häkilä: Grey fox oravaa sidottuna koukun ympäri 
Pää: Musta 

 

Black Death 

 
Koukku: 1-haarainen SW, koko 1/0-4/0, Esim Tiemco 600 SP 

Sidontalanka: Punainen 

Siipi: 4 mustaa häkilähöyhentä 
Häkilä: Punainen marabou 
Pää: Punainen  
 
 


