
 

 

РИБОЛОВ НА БЕЛОМ МОРУ! 
 

 

Бело море, Русија 

  

Риболов на Белом мору, 6 дана/5 ноћи 

Тура траје 6 дана/5 ноћења, Мин. група -  4 особе. 

Термин: Јун - Август 2014г.  

  

  

Увод: 

Слан морски ваздух и чиста вода, тишина севера и без мобилних телефона, смењивање плиме и осеке, 

фоке и китови, одличан риболов на мору, језерима и рекама. Бање (у руској верзији је то купање у води 

са врелим камењем) на обали мора. 

Смештај у бази "Соностров" Беломорског биотехнологијског узгајалишта, која је специјализована за узгој 

дагњи, белица, пастрмки и морских алги. 

  

ПРОГРАМ: 

  

1 дан 

Састанак у станици Чупа (воз број 016 долази у 4 сата и 15 минута, воз број 21-31 у 12:00ч, на ВАГ № 10, 

картица "Соностров".), Трансфер групе до пристаништа у селу Чупа (5 км). 

Укрцавање на броду. Лака закуска - рани доручак. Полазак брода. 

Током путовања бродом, разгледање једне од највећих залива фордного типа Русије (57 км.). Брод ће 

проћи преко Кандалакшког гребена где су дубине веће од 350 метара. Путем су могући сусрети са 

туљанима и белуга китовима, великим групама водених птица, укључујући и оне наведене у "Црвеној 

књизи" Гага(ретких водених птица). 

Долазак на острво Тонисоар. Путовање од пристаништа у селу Чупа до базе на острву Тонисоар (у 

зависности од временских услова), траје око 2 - сата. 

Смештај на морској фарми "Соностров." 

Острво Тонисоар изгледа као корално острво. Унутрашњи острвски залив је пример будућег Белог мора, 

који, због сталног пораста гребена Белог мора откида увале мора, претварајући их у свеже воде језера. 

Ручак. 

Информациони коктел, на коме ће се добити информације о правилима и прописима, распореду плиме и 

осеке, правилима риболова у водама Карелије, информације о флори и фауни у Белом мору, 

гостољубивости средине, о  сигурносним мерама и правилима, када се налазите у води или у шуми. 

Шетња по обали мора – острву Тонисоар и мрестилиштима базе Соностров, као и посета Капели Успења 

Пресвете Богородице. 

Вечера. 

Морски риболов ( или речни или језерски). Слободно време. „Бања“ на плажи базе Соностров. 

  

Дан 2 

Доручак. 

Упознавање територије базе за узгој дагњи, посета и разгледање базена са пастрмком (ако желите, сваки 

дан у одређено време, само у присуству радника базе, свако ће моћи да нахрани пастрмке), разгледање 

линија са подлогама на којима се гаје шкољке. 



 

 

Ако желите, можете купити жељени број шкољки (уз доплату подигнуте тежине дагњи у живом облику), 

након чега их можете пробати у свежем, куваном или димљеном облику заједно са лековитим алгама 

Ручак. 

Шетња уз реку Сонрека, разгледање каскади водопадног типа, излаз ка сливу реке Сонвиг (Самолуика). 

Речни или језерски риболов са обале (поточна пастрмка, црвенперка, смуђ, штука). 

Повратак у базу кроз шуму, шумским стазама. 

Одмор, припрема опреме за морски риболов. 

Пикник са ватром на плажи: уловљена димљена риба, чорба, шумски чај. 

Ако желите, уз вечеру и када су временски услови повољни - морски риболов. 

Дан 3 

Доручак. 

Одлазак бродом (у групама) на острво Соностров на сусрет са јединственом нетакнутом природом 

одакле се открива прелепа морска панорама. 

Повратак у базу. 

Ручак. 

Морски риболов (моторни чамац, опрема, мамац). 

Сонострова област је популарна међу риболовцима због одличног морског риболова, па се та места 

називају "Бакалска Мека." Поред бакалара, може се уловити и Бранцин, Зубатац, Иверак, Црвену рибу, а 

свуда около ће пливати туљани, китови Белуге и морски зечеви. 

На дну се могу видети морске звезде при топлијем мору ћете моћи посматрати и медузе. 

Повратак се на фарму. 

Вечера. 

Дан 4 

Доручак. 

Шетња до језера Доње Попово. Пут иде кроз шуму са преласком речних брзака. 

Пут пролази поред археолошких ископина из праисторије (7 век п.н.е). 

Подручје острва Сонострова је јединствено по том што у својој близини има праисторијске насеобине из 

каменог доба. То је највеће и најпознатије насеље целом финско-скандинавском подручју које је 

савршено очувано и није у потпуности истражено. 

На обали језера са пешчаном плажом налази се колиба где може да се скува чај од огревног дрвета. На 

језеру може бити веома добар риболов са штуком као трофејем. 

Повратак уз море. 

Ручак. 

Слободна шетња  - посматрање дивљих животиња и на размишљање о прелепој природи севера. 

Вечера. 

Ноћни риболов на језеру(са инструктором)из моторног чамца( по жељи). 

Дан 5 

Доручак. 

Слободно време за шетњу и опуштање на плажи, посматрање плима и осека, морских алги, морских 

звезда и дагњи, а уз мало среће и туљана, белуга китова, морских зечева. 

Ручак. 

Пловидба око острва Соностров. 

Вечера. 

6. дан (одлазак) 

Доручак. 

Слободно време. Припрема за одлазак. 

Ручак. 



 

 

Фотографисање. 

Сваком ће Север остати у сећању по нечему своме остављајући свој траг у годинама које долазе и 

велику жељу да се вратите на Белом мору! 

Повратак у село. Чупа (излаз на море се може кориговати на лицу места у зависности од временских 

услова). 

Опраштање с Белим морем. Групни превоз на железничку станицу Чупа (полазак воза број 21 у 17 часова 

и 20 минута, а ноћни воз број 015 у 03:08). 

Ми не знамо људе који су путовали са нама на Бело море, која нису показали жељу да се врати и 

следеће године и да поново зароне у лепоту Белог мора и обали Северне Карелије. 

Задржавамо право измене редоследа услуге без смањења њиховог обима. 

Обавезно је упознавање туриста са правилима боравка на морској фарми "Соностров" и са списком 

потребних ствари за путовање. 

  

Напомена! 

База се налази у зони ограниченог присуства иностраних лица.. Страни посетиоци су дужни да у року, не 

мањем од 15 календарских дана пред долазак у базу, доставе  е-маилом скенирану копију свог пасоша. 

Услови морског риболова су подложни изменама због у зависности од промена плиме и осеке. Излети 

бродом и морски риболов су могуће само под повољним временским условима. У том смислу, редослед 

програма се прилагођава временским приликама и променама плиме и осеке без промене обима услуга. 

У случају немогућности  изласка на отворено море због олује (на путу до базе из селаЧупа) биће вам 

понуђена могућност да се сачека у рибарским колибама , који се налази у заливу Чупа до стварања 

услова за излазак на отворено море. 

Дан и време испловљавања брода или барки ка бази Чупа могу бити измењени, уколико се добије 

обавештење о приближавању олује. У том случају ће посетиоци такође имати прилику да наставе свој 

одмор у једној од увала у заливу Чупа . 

Мобилна и кабловска веза не постоје. У употреби су само сателитске комуникације. 

Струја је ограничена капацитетом ветрењача и испоручује само од 8.00 до 23.00. Употреба електричних 

уређаја је забрањена. Током испоруке струје домове бојлери се укључују према утврђеном распореду. 

Копнених путева нема. 

Исхрана: разноврсна (3х дневно), Кухиња: Карелијска и уобичајена руска. 

  

Цена путовања (опција 1): 

  

 Смештај у двоспратној кући са осталим туристима - €1188 по особи цела кућа на располагању - €1400 по 

особи 

 Смештај у једноспратној кући - €1100 

  

У цену је укључено: смештај, храна, вино, дагње, морско превоз до села Чупа (од и до железничке 

станице) регистрација иностраних лица екскурзија по бази, 1 руска бања 1 испловљавање у морски 

риболов. 

  

У цену није укључен авио.транспорт до Русије. 

  

Доплате: 



 

 

 Додатно испловљавање на морски или језерски риболов - €50 по особи допунски речни риболов -  €20 по 

особи (до 8 часова) допунско уживање у руској бањи -€15 по особи (минимална група од 4 особе) 

 Допунска пловидба до  села Чупа 

 Личнe потребштине 

 Куповина шкољки и осталих производа за производног асортимана базе 

  

  

Цену путовања (опција 2): 

 Смештај у двоспратној кући са осталим туристима -  €1412 по особи 

 Цела кућа за 4 особе по €1625 по особи 

За смештај у једноспратној кући - €1313 по особи (на основу двокреветног и трокреветног смештаја) 

  

У цену је укључено: смештај, храна, вино, дагње, морско превоз до села Чупа (од или до железничке 

станице), регистрација иностраних лица, екскурзија по бази, 2 руске бање, 3 испловљавања у морски 

риболов, 1 испловљавање на језеро Попово, 1 излазак на речни риболов. 

  

У цену није укључен авио.транспорт до Русије. 

  

Доплате: 

 Допунска пловидба до  села Чупа 

 Личнe потребштине 

 Куповина дагњи, или осталих производа за производног асортимана базе. 

  

  

  

 

 

 


