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FATÄGARDAG
Mackmyrafiske - Mörrumsån

Hösten vid Mörrumsån är en fantastisk tid. Vattnet klarnar och blir svalare, 
och ån omges av höstens alla färger. Både lax och havsöring stiger  
fortfarande och chansen till hugg är större nu än övriga året.
Vi välkomnar er till en helg vid ett av världens med erkända fiskevatten  
med fiske i världsklass ackompanjerat av Sveriges mest innovativa Whisky-
destillerier. Med hjälp av lokala fiskeguider går vi på jakt efter storlaxen 
samtidigt som vi njuter av den härliga natur som omger Mörrumsån.
Mackmyra finns på plats och serverar whisky till lunchen som serveras vid 
åkanten. Efter fisket beger vi oss till Astensmåla Gård för en av Mackmyra 
ledd fatprovning av senaste fatsläppen. Kvällens unika provning följs upp 
med en välkomponerad 5 rätters gårdsmeny på lokala råvaror i säsong  
serverad i gårdens matsal.

Program
09.00  Samling First Hotel Karlshamn för transport till ån
10.00 – 16.00 Fiske med guide
11.30 Whiskylunch vid Åkanten
16.00 Kaffe och smörgås
16.30 Gemensam transport till provning
17.30 Fatprovning
19.00 Femrätters gårdsmeny
23.00 Transport till Hotell alternativt Brasserie Fridolf

Boka din plats nu
Anmäl dig till fisket via e-post till kundservice@mackmyra.se.  
För att vi ska kunna registrera din anmälan behöver vi  
följande uppgifter:
• Antal deltagare (fiske + middag alt. bara middag)
• Namn, adress och telefonnummer
• Fatnummer på de fat du vill provsmaka (samt antal cl)
• Allergier samt övrig information som vi kan behöva

Övrig information
Kläder passande för såväl en dag i naturen som gårds-
middag. Utrustning för fisket kan lånas på plats.
För enkelrum tillkommer 200 per natt / person

Har du frågor?
Kontakta oss på kundservice@mackmyra.se eller ring 
08-55 60 25 80.

Pris
Pris för laxfiske och gårdsmeny är 3 995 kr inkl. moms,  
i priset ingår:
• Laxfiske i Mörrumsån med guide
• Fika under dagen
• Lunch
• Femrätters gårdsmeny
• Whiskyprovning
• Provning av eget fat
• Del i dubbelrum First Hotel Karlshamn

Kostnad för dryck till middagen tillkommer


