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Perhokalastusmatka – Kuuba, Jardines Reina 20.-30.11.2020
Hienoa permitin, bonefishin ja tarponin perhokalastusta Kuuban
Jardines Reinassa. Fishmaster järjestää perhokalastusmatkan
Jardines Reinaan 20.-30.11.2020. Jouni Rauha matkustaa mukana
matkanjohtajana. Kuuluisa Jardines de la Reina on trooppisen
perhokalastuksen paratiisi, joka sijaitsee Kuuban etelärannikolla ja
tarjoaa huippuluokan suolaisen veden perhokalastusta.
Perhokalastus. Jardines Reina alue on kuuluisa erinomaisesta
permitin, bonefishin ja tarponin perhokalastuksesta. Pehokalastus on
Jardines Reinan erityisen hyvää ja monipuolista ja siksi sieltä
saadaankin vuosittain suuri määrä Grand Slameja. Alueella on
lukemattomia erityyppisiä kalastuspaikkoja. Yhdessä paikallisen
kalastusoppaan kanssa kierretään veneellä alueen niemiä, salmia ja
matalikoita ja etsitään ruokailevia kaloja. 2 kalastajaa kalastaa yhden
oppaan kanssa samassa veneessä. Kalastamme sekä matalikoilla
kahlaamalla että veneestä järeillä yhdenkäden perhovälineillä.
Perhovavat, kelat ja siimat. Suosittelemme 7-8 luokan 9'
perhovapaa bonefishin kalastukseen ja 9-10 luokan 9' vapaa permitiä
varten. Tarponin kalastukseen suositellaan 10-11 luokkien 9' jalkaisia
vapoja. Keloiksi sopivat levyjarrulliset perhokelat joihin mahtuu
vähintään 200 metriä pohjasiimaa. Perhosiiman bonefishin ja permitin
kalastukseen pitäisi olla trooppiseen perhokalastukseen tarkoitettu
kelluva WF siima. Bonefishille suositellaan 270-300 cm pitkää
kartioperuketta jossa kärjen paksuus on 0.35 mm ja permitille kärjen
paksuus saa vastaavasti olla 0.35-0.40 mm. Tarponin kalastukseen
suositellaan nopeasti uppoavaa siimaa syvissä kanaaleissa, intermediate
siimaa flatseilla ja kelluvaa siimaa mangrovesaarten reunoissa. Tarponin
kalastukseen vavan mittainen 60-80 lbs fluorocarbon peruke.
Suosittelen että osallistujilla on mukana: 1 kpl 7-8 luokan 9' vapa, kela,
kelluva siima, 9-10’ peruke 0,35 kärjellä bonefishille. 1 kpl 9 luokan 9'
vapa, kela, kelluva siima, 9-10’ peruke 0,40 kärjellä permitiä varten. 1
kpl 10-11 luokan 9' vapa, kela, intermediate siima, 0,80-0,90 mm
fluorocarbon peruke tarponille. 1 kpl 10-11 luokan 9' vapa, kela, 400
grain upposiima, 0,80-0,90 mm fluorocarbon peruke tarponille.
Perhot. Bonefish perhoja: Gotscha, Crazy Charlie, Bonefish Bitter,
hiekan värisenä tai vaaleanruskeana, koot 4, 6. Permit perhoja: Avalon,
Velcro Crab ja Del´s Merkin koot 2, 4. Tarpon ja snook perhot:
Deceiverit koot 1/0-3/0 ruskea, oranssi, oliivi-valkoinen, Black Death,
Black and Purple ja Purple Death.
Majoitus on New Tortuga aluksella kahden hengen hyteissä. Hyteissä
on ilmastointi, wc ja suihku. Aluksella on myös hyvä ruokailutila ja
baari. Kaikki ruokailut ja ruokajuomat, myös alkoholijuomat Jardines
Reina matkakohteessa sisältyvät hintaan. Havannassa majoitumme
matkan molemmissa päissä keskitason hotellissa.
Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, Jouni Rauha matkustaa
mukana matkanjohtajana. Kalastajat lentävät Helsingistä KeskiEuroopan kautta Havannaan, josta jatketaan seuraavana päivänä
bussilla Jucaro satamakaupunkiin (noin 6 tunnin bussimatka).
Satamassa noustaan alukselle ja jatketaan Jardines de la Reinan
saaristoon (noin 3 tunnin venematka). Matkan alussa vietetään yksi yö
Havannassa ja matkan loppupäässä 1 yö. Rokotussuositukset: Hepatiitti
A/B, jäykkäkouristus.

Valuutta. Ota mukaan käteistä rahaa euroja esim. 600-800 euroa. Eurot vaihdetaan Havannan lentokentällä
Kuuban pesoiksi CUC ja niillä jokainen maksaa:
- Tippi kalastusoppaalle 200 CUC/170 eur/hlö
- Tippi henkilökunnalle (150 CUC/130 eur/hlö)
- Ruokailut, juomat ja taksit Havannassa
- Ostokset, tuliaiset
Ylijääneet Kuuban Pesot CUC voi vaihtaa paluumatkalla Havannan lentokentällä takaisin euroiksi.
Viisumi, Matkavakuutus. Muista ottaa Kuuban viisumi eli turistikortti mukaaan, laita se passin väliin. Ilman
passia tai viisumia ei pääse lentokoneeseen. Kuubaan matkustettaessa jokaisella pitää olla voimassaoleva hyvä
matkavakuutus, lisäksi todistus matkavakuutuksesta pitää olla mukana ja esitettävä tarkistettaessa.
Matkatavarat. Matkatavaroita on lennoilla sallittu 1 kpl matkalaukku lentokoneen ruumaan, maksimi paino 23
kg + 1 kpl käsimatkatavara jonka maksimi paino 8 kg. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen
ruumaan menevät matkatavarat isoon matkakassiin. Pakkaa vapaputket kassiin tai laukkuun sisään. Huomioi
että lentoyhtiö voi veloittaa 80-100 euroa lisähintaa/suunta erikseen kuljetettavasta vapaputkesta.
Matkan kesto: 6 kalastuspäivää/7 yötä Jardines Reinassa, 2 yötä Havannassa
Ryhmän koko: 1 matkanjohtaja + 5 henkilöä, ryhmän käytössä on 3 skiffiä eli venettä ja 3 opasta
Tarjoushinta: 3280 eur/hlö
Hinta
•
•
•
•
•
•
•

sisältää:
Bussikuljetus Havanna/ Jucaro/ Havanna
Laivakuljetus Jucaro/ Jardines Reina/ Jucaro
7 vuorokauden majoitus New Tortuga aluksella, 2h hyteissä
Ruokailut ja ruokajuomat New Tortuga aluksella (aamiainen, lounas ja illallinen)
Alkoholidrinkit ja oluet New Tortuga aluksella
6 kalastuspäivää, opastus (2 kalastajaa/opas/vene), venekuljetukset
Kalastuslupa, Perhokalastus

Hinta ei sisällä:
•
Lennot Helsinki/ Havanna/ Helsinki (700-900 eur/hlö)
•
2 yötä hotellissa Havannassa (150-300 eur/hlö)
•
Taksikuljetukset ja ruokailut Havannassa
•
Tippi kalastusoppaalle (200 CUC/180 eur/hlö), Tippi henkilökunnalle (150 CUC/130 eur/hlö)
•
Conservation Fee (90 eur/hlö)
•
Viisumi (50 eur)

Matkan aikataulu:
20.11. Perjantai. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaalin lähtöaulassa lähtöselvitystiskien
edustalla. Lento lähtee. Mahdollinen välilasku Keski-Euroopassa. Lento laskeutuu Havannaan iltapäivällä/illalla.
Kuuban pesoja (CUC) voi vaihtaa lentokentän tai hotellin rahanvaihtopisteessä. Taksikuljetus lentokentältä
Havannan hotelliin.
21.11. Lauantai. Herätys klo 5:00. Check out klo 5:45. Lähtö hotellista klo 6. Bussi noutaa ryhmän hotellilta
ja vie Jucaron satamaan, bussimatka kestää noin 6-7 tuntia. Saavutaan Jucaron satamaan klo 13. Siirrytään
yhteysalukseen ja sillä Jardines Reinaan klo 14-17, venematka kestää noin 3 tuntia. Klo 17 saavutaan Jardines
Reinaan. Check in New Tortuga alukseen. Tervetuliasdrinkki. Illallinen aluksella klo 19-20.
22.11. Sunnuntai – 27.11. Perjantai
Herätys klo 7:00. Aamiainen klo 7:30. Lähtö kalaan klo 8:00. Lounas nautitaan emoaluksella tai merellä
kalastuspäivän aikana. Paluu iltapäivällä emoalukselle noin klo 17:30. Tervetuliaisdrinkki, välipala. Illallinen
aluksella klo 19-20.
28.11. Lauantai. Herätys klo 6:30. Aamiainen klo 7:00. Klo 8 check out New Tortuga alukselta. Siirrytään
yhteysaluksella Jucaron satamaan jonne saavutaan klo 11. Bussikuljetus Jucarosta Havannaan johon saavutaan
iltapäivällä/illalla. Majoittuminen hotelliin. Illallinen.
29.11. Sunnuntai. Aamiainen. Huoneiden luovutus. Vapaata ohjelmaa Havannassa ja iltapäivällä siirtyminen
taksilla Havannan lentokentälle. Lento lähtee Havannasta iltapäivällä/illalla.
30.11. Maanantai. Mahdollinen välilasku Keski-Euroopassa. Lento laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle
iltapäivällä.

Kuuba, Jardines Reina - Varustelista
Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle matkan ajaksi
Reppu
Lippis
Buffi
Polaroidut aurinkolasit (sivusuojat, puhdistusliina)
Pitkähihainen kalastuspaita (kalastukseen sopiva, vaalea ja ohut, spf vähintään 30)
Lyhyet alushousut
T-paita
Sukat
Pitkät housut, vyö
Shortsit
Sormikkaat, vaalean väriset ja ohuet
Lenkkitossut tai muut kevyet matkakengät
Ohut sadeasu (kahluutakki+kuorihousut)
Huulirasva jossa paras mahdollinen aurinkosuojakerroin
Kamera, laturi, vara-akku tai patterit, muistikortit
Matkapuhelin, laturi
Kirjat, lehdet, kartat, muistikirja ja kynä
Passi
Viisumi
Lentoliput ja matka-asiakirjat
Matkavakuutus, todistus
Lompakko, luottokortti, käteistä juomiin ja tippeihin (euroja jotka vaihdetaan Kuuban pesoiksi CUC)
Hammasharja, Compeed laastaria
Adapteri sähköpistorasiaan
Partakone
Särkylääkkeet, maitohappopillerit, reseptilääkkeet, reseptit
Shampoo, käsirasva, hammastahna, kortisonivoide, aurinkorasva (spf vähintään 30, vedenkestävä)
(nesteet pakattuna erikseen minigrip pussiin, max 100 ml/tuote)
Flats boots kahluukengät
Pakkaa Matkalaukkuun
Pitkähihaisia kalastuspaitoja (3-5 kpl kalastukseen, vaaleita ja ohuita, spf vähintään 30)
Pitkät housut, vyö (1-2 kpl kalastukseen, vaaleita ja ohuita)
Lyhyitä alushousuja
T-paitoja
Sukkia
Sandaalit tai Crocsit
Uimahousut
Kopio passista
Hyönteiskarkote
Pieni taskulamppu
Minigrip-pusseja, muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen
Teippiä, urheiluteippiä
Perhorasiat, perhot
Perhovavat, pituus 9’ luokat 8-11, vapaputket
Perhokelat, kelakotelot
Perhosiimat (siimojen pitää olla trooppiseen kalastukseen sopivia)
Perhoperukkeet, perukesiimaa 0.35, 0.40, 0.60, 0.80 mm
Vyölaukku
Siimanpuhdistusaine perhosiimalle, kangaspala
Kelaöljy
Pihdit (ruostumattomat)
Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit

Kuuba, Jardines Reina - Perhoja
Gotcha
Koukku: 1-haarainen koko 4-8
Sidontalanka: Pinkki
Pyrstö: 4-5 helmiäis flashabou kuitua, lyhyt
Runko: Helmiäis flashabou
Siipi: Vaaleanruskea vasikan häntä
Silmät: Palloketju
Pää: Pinkki

Avalon
Koukku: 1-haarainen 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

Crab

Koukku: 1-haarainen 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
Pää: Pinkki

Cockroach

Koukku: 1-haarainen koko 1/0-3/0, 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 koko 1/0-3/0, Esim Tiemco 600 SP
Sidontalanka: Punainen
Siipi: 4 mustaa häkilähöyhentä
Häkilä: Punainen marabou
Pää: Punainen

Black and Purple
Koukku: 1-haarainen koko 1/0-3/0, Esim Tiemco 600 SP
Sidontalanka: Musta
Siipi: Violetti ja musta Slinky fibre
Silmät: Muovisilmät
Pää: Kirkas epoksipää

