
 

 
Visreis.nl, ’s Gravensloot 39, 3471 BP, Kamerik, Mob : 0628 – 308 345 E-mail : info@visreis.nl, KVK: 28 10 83 09  BTW nr: NL 1612 96 300 B 01  

Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op de website www.visreis.nl voor de laatste versie 

 

 

Ebro Delta, de perfecte combinatie tussen zoet en zout! 
 
Gebied 
 
De Ebro is de langste rivier van Spanje met maar liefst 925 kilometer water. De rivier mondt bij Riumar in 
de Middelandse zee. Hier komen zoet en zout water bij elkaar en dat is precies de plaats waar het vissen 
plaats vindt. De Ebro is gedurende de loop een belangrijke voedselbron voor mens en dier en aan de 
monding in de Ebro Delta is er zelfs een speciaal natuurgebied gecreëerd van 320 km2 waar onder meer 
de roze flamingo zich ophoudt. Zoals alle rivieren is ook de Ebro en de nabije omgeving een belangrijke 
bron van voeding en woonplaats voor vele diersoorten. 
 

    
 
Het natuurreservaat is een soort ‘wetlands’ waar veel vochtige en moerasachtige landschappen 
overheersen. De samenloop van zoet en zout water levert hier een bijzondere en mooie mix van flora en 
fauna op die uniek is in Europa. Dit natuurgebied is het grootste ‘wetland’ gebied van Europa en uniek in 
zijn soort. Het is driemaal zo groot als de gemeente Utrecht. Alleen dat is al een reden van het bezoek 
meer dan waard.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op deze locatie werken we samen met drie verblijfsmogelijkheden van verschillende niveaus.  
Het Delta hotel heeft 3 sterren is functioneel en familiair. Het biedt een prima ontbijtbuffet, heeft een 
zwembad en ligt in de ‘wetlands’ van de Ebro Delta. De kamers zijn eenvoudig maar hebben 
airconditioning en er is een overdekt buitenterras waar je kunt genieten van het ontbijt of het avondeten. 
Verder is er WiFi en iedere kamer heeft een TV, minibar, eigen kluisje en badkamer.  
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De tweede optie is het Rull hotel. Dit is qua niveau iets hoger en heeft ook gratis draadloos internet, een 
zwembad, en gratis parkeerruimte. Alle kamers zijn voorzien van een badkamer, airconditioning en centrale 
verwarming. Het restaurant van het hotel serveert lokale specialiteiten zoals paella en diverse soorten vis. 
Hotel Rull is ook een uitstekende uitvalsbasis voor een heerlijke relaxte week vissen. 

Daar waar de hotels perfect zijn voor bijvoorbeeld koppels is het ook denkbaar om voor vriendengroepen  
of families een privé woning te verzorgen. Hiervoor werken we samen met het Marisol Family Resort en 
Riumar Pura Natura. Ware het niet dat het vrij warm kan zijn in Spanje zou je vanuit deze locatie bijna naar 
de visboot kunnen lopen. Op dit resort staan verschillende woningen die tegen gunstige tarieven worden 
aangeboden. Deze appartementen zijn ook voor grotere groepen tot 12 personen beschikbaar en bieden 
een hoge mate van comfort en vaak ook een eigen zwembad. De appartementen zijn allemaal anders maar 
liggen op een steenworp afstand van de zee. Dus ook voor een heerlijke avondsessie vanaf het strand is 
dit een perfecte uitvalsbasis. 
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Riumar zelf is een klein dorpje en heeft een gelijke supermarkt. Een brood, wat beleg en wat drinken kan 
je hier best krijgen maar voor de grotere boodschappen is het 5 kilometer verder op gelegen Deltebre de 
juiste locatie. Hier is een ruime supermarkt aanwezig. In Riumar zijn er wel twee hengelsportzaken waar 
je terecht kunt voor materiaal dat je eventueel verliest of mist. Hier staat voor de uitgang ook een 
koelautomaat waar je 24/7 zeepieren kunt kopen zodat je nooit zonder hoeft te zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boten 
 
Er zijn verschillende boten beschikbaar op deze locatie die door een professionele gids worden gevaren en 
je kunt er ook een eigen visboot huren.  
 
De Quicksilver 505 activ is 5.05 meter lang en 2.12 meter breed. De motor is een 50 pk Mercury 4-takt 
met een laag brandstofverbruik en uitstekende prestaties. Sonda-Plotter en 10 hengelhouders op de 
boeg, achtersteven en console. Vanzelfsprekend zijn de veiligheidsuitrusting, verzekeringen en licenties 
inbegrepen. Ook de collectieve visvergunning. Het is een eenvoudig te varen boot en is zeewaardig dus je 
kan er alle kanten mee op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Robalo 190 is een Amerikaanse console boot van 6 meter 30 en heeft 14 hengelhouders, fishfinder, 
een levend aas bun en een 150 PK motor.  De boot is toegelaten voor maximaal 6 personen maar voor 
een comfortabele visserij adviseren we niet meer dan 4 vissers op deze boot. Deze boot wordt gebruikt 
als gidsboot. Het spreekt voor zich dat ook alle vergunningen, verzekeringen en andere 
noodzakelijkheden perfect zijn geregeld. 
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De Whaly is 4,35 meter en is een polyester boot die is toegelaten voor maximaal 6 personen. In de praktijk 
is het raadzaam om met 2 en max 3 personen vanuit deze boot te vissen. Tijdens onze testtrip hebben we 
met z’n tweeën staand gevist en konden prima werpen vanuit de boot wat aantoont dat hij zeer stabiel is. 
Het zijn voor deze locatie ideale visboten door het lichte gewicht en deze boot mag zonder vaarbewijs 
gevaren worden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de Robalo, Quicksilver en Fisherman is een vaarvergunning nodig en voor de Whaly is dat niet 
noodzakelijk. Wanneer je een van de drie eerstgenoemde boten huurt moet er dus 1 van de huurders in 
het bezit zijn van een vaarbewijs en dat ook bij zich hebben tijdens het varen en vissen. 
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Vissen 
 
Voor het vissen ben je hier op de perfecte plek. Je hebt een zeer gevarieerde keuze om je hobby uit te 
oefenen. Op het zoete water achter de meerval en karper aan en op het zoute water heb je de mogelijkheid 
om te vissen op blauwvin tonijn, albacore, bonito, dorado, bluefish, zeebaars, leervis en harder. Je hebt de 
keuze om dit zelf te doen of onder begeleiding van een zakenkundige gids. De handigste optie is nog wel 
om een combinatie te kiezen. Laat je de eerste dagen rondleiden door de gids naar de beste plekken en 
leer de beste methoden en aassoorten voor specifieke soorten en ga bijvoorbeeld daarna zelf aan de slag 
met je eigen huurboot. 
 
In Riumar zelf zijn twee kleine maar goed uitgeruste hengelsportzaken. Hier kan je eventuele extra 
materialen krijgen maar ook zeepieren om op de zeebaars te vissen vanaf het strand. Het allerbeste aas 
zijn de kleine modderkruipers die je hier ’s nachts met een netje en een hoofdlamp in de rijstvelden kan 
vangen. Het vergt wel wat oefening om ze te vangen. Maar over het algemeen geldt dat een simpele 
dropshot montage met enkele haak en een kleine modderkruiper als aas voor de zeebaars 
onweerstaanbaar is. 
 
Ook kan je hier levende paling kopen die perfect is als aas om op meerval te vissen. De paling is een veel 
voorkomende vis die hoog op de lijst staat qua voedsel voor de meerval. In het stadje Deltebre (naast 
Riumar) kan je levende paling krijgen voor rond de € 25,- per kilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vissen op meerval gebeurd geankerd vanuit de boot veelal met de dobber. Belangrijkste reden om 
met de dobber te vissen is dat je voornamelijk in de zoetwaterlaag van de Ebro vist. De dobber met aasvis 
wordt zodanig in de rietkraag vastgemaakt dat wanneer je beet hebt deze eenvoudig losbreekt. De 
meerval een worden hier gedurende de hele dag gevangen maar sommige vissers geven er de voorkeur 
aan om ’s nachts te vissen. Mocht je hier ’s nachts gaan vissen strekt het tot de aanbeveling om 
muggenwerende middelen mee te nemen. Met name gedurende de zonsondergang zijn deze beestjes in 
ruime mate aanwezig. Typische meerval hengels met een werpgewicht van 100 tot 300 gram met een 
lengte van 2.4 tot 2.7 meter. Dyneema van 30 tot 40 lbs en een volwaardige en sterke molen zijn hier de 
aangewezen materialen. 
 
Het vissen op tonijn gebeurd op twee manieren.  
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1. Chummen en de vis naar de boot brengen. Hiervoor 

worden ruime hoeveelheden sardines klein gesneden en 
vermengd met andere voedingsubstanties. Van deze mix 
wordt op regelmatige wijze tijdens de drift een schep over 
boord gegooid. Dit creëert het geur spoor waar de tonijn op 
af komt. Tijdens de drift worden er twee hengels uitgezet 
met een hele sardine op een enkele haak aan een 80 lbs 
hengel en reel met ruim 1000 meter nylon. 
 

2. Werpend met kunstaas / popperen. Met name in het 
voorjaar als de tonijnen aan het jagen zijn is dit een 
spectaculaire visserij. Het water kolkt en met de boot vaar 
je in rap tempo achter de vissen aan om je popper, stickbait 
of shad aan te bieden in het kolkende geweld.  

 
 
De visserij op bluefish en leervis kan ook op twee manieren. 
 

1. Werpend: met oppervlakte aas voor in de 
Delta en bij verschillende stromingsplekken 
aan de kust is dit een leuke en actieve visserij 
dit spectaculaire aanbeten kent. De aanbeten 
zijn snoeihard en en leer- en bluefish geven 
een schitterende drill. Wanneer je een blufish 
vangt let goed op je vingers want 1 keer 
happen en je hebt zeer serieuze schade, dus 
wees voorzichtig! Een lipgripper kan hier 
raadzaam zijn. 

 
 

2. Trollen: Met een barracuda montage. De barracuda’s zijn te krijgen op de vismarkt of via de gidsen 
en vooraan wordt een gewicht gemonteerd van zo’n 80 tot 200 gram (afhankelijk hoe diep je wilt 
vissen) in cobinatie met een grote enkele haak. Aan deze haak wordt is een stalen onderlijn 
bevestigd die door de barracuda wordt gefleurd met daaraan een sterke dreg. Deze combinatie 
wordt tot wel 15 kilometer stroomopwaarts getrold voor de visserij op leervis en bluefish. De 
vaarsnelheid ligt rond de 5,5 knopen. 
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Materiaal 
 
Op deze locatie wordt gewerkt met echt 
kwaliteitsspul als Shimano Tiagra en TLD, 
Daiwa Saltiga, Everol, Temple Reef, 
Lamiglass, Braid, Gibi Marine, Sebile, Rapala, 
Williamson etc. Deze hoogwaardige 
materialen zijn bij de gidsdagen op de boot 
standaard inbegrepen in de prijs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wanneer je je eigen materiaal meeneemt kom je uit op een lichte spinhengel voor de zeebaars en harder, 
een medium spinhengel voor de leer- en bluefish en een (zeer) zware spinhengel voor het vissen op 
blauwvintonijn. Voor de meerval een sterke werphengel met een werpgewicht van 100 tot 200 gram en 
een stevige uiteinde om goed kracht mee te kunnen zetten. Voor het vissen op meerval en blauwvintonijn 
kan je eventueel dezelfde hengel gebruiken.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de zeevisserij medium tot heavy spinhengels en sterke goed gelagerde zeemolens zoals Daiwa 
Saltiga 3500 en Shimano Stella 5000 / 8000. De blauwvintonijn vraagt echt het uiterste van je materiaal. 
Daarom is het van belang om niet te licht te vissen. Kunstaas is nodig voor verschillende dieptes maar 
poppers en ander oppervlakte aas doen het hier goed en leveren spectaculaire aanbeten op. 
 
Ter plaatse is het mogelijk om extra aas te verzorgen zoals zeepieren, sardines en ansjovis. De lokale 
gidsen assisteren je hier graag bij met de benodigde informatie waar je het beste terecht kan.  
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Seizoen / Weer 
 
Iedere periode heeft hier zijn eigen kenmerken. De zomerperiode juli en augustus zijn warm maar door de 
directe ligging aan de zee blijft de gemiddelde temperatuur in deze periodes steken rond de 30 a 35 ºC. Als 
je dan ook nog eens rondvaart met de boot voelt het door de wind gewoon lekker en niet heet aan. Daar  
 
schuilt ook meteen het gevaar. Insmeren met zonnebrand is een must op deze locatie! Neem ook T-shorts 
met lange mouwen mee en een viscap want je staat hele dagen in de zon. In de winter periode is een lange 
broek en een regen- windjack altijd verstandig om bij te hebben! 
 
Daarbij is het ook raadzaam om voldoende te drinken. Ongemerkt verdampt er veel vocht en 2 a 3 liter 
vocht op een dag (geen alcohol) is heel normaal. In de avond heb je dan het welverdiende biertje of twee 
verdiend. ☺ 
 

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

   Meerval P P P P P P P P P P P P 

Zeebaars P P G G G G G G G P P P 

Bluefish M M G P P P P P P P P M 

Leervis R R R G P P G G P P P R 

Blauw vin tonijn G G P P P R G P P P P G 

Little tuny G G P P P R G P P P P G 

Dorado M M M M M M M P P P P M 

Harder G G P P P P P P P P P G 

Amberjack P G G M M M M M P P P P 

Makreel P P P P P P P P P P P   P 

 
 P = PERFECT G = GOED  R = REDELIJK  M = MATIG 
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Reis & Prijs 
 
Voor deze visreis zijn veel combinaties mogelijk. Voor de vluchten kunnen we gebruik maken van 
meerdere aanbieders. Transavia, Vueling, TuiFly, Easyjet, Ryanair etc. Daardoor is het ook mogelijk om 
van verschillende luchthavens in Nederland en België te vertrekken zoals Amsterdam, Rotterdam en 
Eindhoven maar ook vanaf Brussel en zelfs Heese net over de grens bij Nijmegen in Duitsland. De kosten 
van een ticket naar Barcelona variëren per seizoen en de tijd tussen boeken en vertrekken. Over het 
algemeen geldt: hoe eerder u boekt hoe lager de prijs maar houd over het algemeen rekening met 
bedragen tussen de € 200 en € 300,- per persoon inclusief bagage en belastingen. De uiteindelijk 
vluchten stemmen we graag met u persoonlijk af. Vanaf Barcelona is het een kleine twee uur naar Riumar 
per huurauto die op de luchthaven voor je klaar staat.   

Een prijsvoorbeeld voor 4 personen: 
 

• Retourvlucht Amsterdam - Barcelona 
• Huurauto voor de gehele week (categorie medium), kilometer vrij 

• 1 dag tonijnvissen met gids op Antares / Robalo 
• 1 dag leer- en bluefish met gids op Antares / Robalo 

• 1 dag meerval met gids op Antares / Robalo 

• 3 dagen zelf vissen met Robalo 
• ruim vierpersoonsappartement met 2 slaapkamers 

• airco, bedlinnen en handdoeken inbegrepen  
• eindschoonmaak, water en elektriciteit inbegrepen 

• op basis van eigen verzorging 
 
Met 4 personen is deze visreis met vliegtuig en huurauto beschikbaar vanaf € 1.395,- per persoon buiten 
het hoogseizoen. Daarbij heb je dan tijdens de visserij met gids je eigen boot waar geen andere vissers bij 
komen en je zelf bepaalt waar op gevist wordt. Dat is een groot verschil ten opzichte van andere 
aanbieders. Ga je met eigen vervoer kom je rond de € 1.150,- per persoon uit. Tijdens het vissen zijn de 
softdrinks en water inbegrepen. Het is wel noodzakelijk je eigen lunch te verzorgen.  
 
Een lang weekeinde met vier vrienden op vrijdag heen, zaterdag en zondag vissen met de gids, verblijf in 
het Delta Hotel in twee tweepersoonskamers en op maandag terug komt uit rond de € 850,- per persoon. 
 
Bijkomende kosten: eigen verzorging, brandstof voor auto en huurboot. 
 
Het spreekt voor zich dat een verblijf hier volledig op maat kan worden 
geregeld. Dat kan zijn een midweek, lang weekeinde, 1 week of zelfs 
meerdere weken wanneer je met de familie of vriendengroep gaat. Dus 
neem contact met ons op en stel je eigen droom visreis samen naar 
deze locatie. 
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Huurprijzen voor de boten:       

  vaarvergunning  per dag 

Whaly console 435 nee  € 150  

Quicksilver ja  € 300  

Robalo ja  € 450 
 

Deze prijzen van de huurboten zijn inclusief BTW voor een hele dag van 8 uur en exclusief de kosten voor 
de brandstof. 
 
De prijs voor de gidsboot Robalo inclusief materiaal, aas, gids, brandstof etc is als volgt 
 

personen 8 uur 

 1 700 

2 800 

3 875 

4 925 

5 975 

6 995 

 
Voor het vissen op tonijn geldt een toeslag van € 75,- per dag ivm sardines / aas bij het chummen of extra 
brandstof bij het navaren en zoeken van groepen jagende tonijnen.  
 

     
 
Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze locatie of wil je een offerte, neem dan contact op met: 
 
 
Visreis.nl 
Joris Nieuwenhoff 
’s Gravensloot 39 
3471 BP Kamerik 
E-mail  : info@visreis.nl  
Mob  : 0628 – 30 83 45 
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