Zuid Egypte, Rode Zee
Gebied
Hamata. Een kleine stad op 160 km ten zuiden van Marsa Alam
helemaal in het zuiden van Egypte. Er zijn schitterende resorts
gebouwd en het toerisme is hier sterk ontwikkeld in vergelijk met
de rest van de omgeving. Egypte en de Rode Zee hebben hier veel
te bieden aan diverse activiteiten. De kamelenmarkt bezoeken,
door de woestijn rijden op een kameel of quad, duiken, kitesurfen,
snorkelen, zwemmen met dolfijnen en ga zo maar door. Het weer
is hier een super stabiele factor. In onze winterperiode is het in
Hamata gemiddeld 22°C en in de zomer lopen de temperaturen op
tot ruim 30°C gemiddeld. Er waait hier echter altijd wel een frisse
zeewind die het verblijf erg prettig maakt. Heerlijk dus om een
vakantie door te brengen.
Marsa Alam ligt op slechts 4,5 uur
vliegen van Amsterdam en je vliegt er
met Arke Fly of Corendon rechtstreeks
naar toe. Op de luchthaven wordt je
vanzelfsprekend door onze lokale
contactpersoon opgehaald en naar de
geboekte locatie gebracht.
In de nabije omgeving van Hamata
wemelt het van de riffen, eilandjes en
atollen. Het spreekt voor zich dat ook
de onderwater flora en fauna hier zeer
goed ontwikkelt is. Voor de vissers zijn
namen als de riffen van Benerice, Maksum en St. John’s Reef na deze visreis een begrip. Onze lokale
partner werkt voor het popperen en jiggen volgens het catch & release principe. Enkel bij wijze van
uitzondering of beschadiging gaat de vis mee om op de bbq of in de pan te eindigen. Men hanteert
tevens een ‘schoningsperiode‘ van minimaal 10 dagen tussen de verschillende visstekken. Concreet
betekent dat er dus na een bezoek aan deze visstek minimaal 10 dagen niet gevist wordt. Dit
ondersteunt het behoud van de visstek en voorkomt dressuur bij de vissen. Verder wordt er met slechts 1
groep per week gevist en niet meer. Er zijn meer dan genoeg riffen, atollen en eilandjes die het mogelijk
maken om deze policy tot in lengte van dagen vast te houden. Al deze visstekken zijn vrij van
commerciële visserij en maagdelijk qua visserij!

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

Er zijn op deze locatie twee mogelijkheden om de visreis in te richten:
1.
Dagtrips met verblijf in het luxe 4 sterren Wadi Lahmy resort Hotel (all-inclusive)
2.
Vissafari met verblijf op de moederboot.

Dagtrips
Je verblijft in het luxe 4 sterren Wadi Lahmy Resort Hotel op
basis van een twee persoonskamer. Het verblijf is op basis van
all-inclusive wat betekent dat alle maaltijden zijn voorzien
evenals frisdranken. Alcoholische dranken zijn tegen meerprijs
beschikbaar. De maaltijden worden geserveerd in buffetvorm
waarbij er meer dan voldoende keus is en voor ieder wat wils.
De kamers zijn ruim en door de tegels heerlijk koel. Verder zijn
ze voorzien van grote schuifdeuren, airconditioning en satelliet
TV. Handdoeken en bedlinnen zijn vanzelfsprekend voorzien.
Het resort beschikt over een eigen duikcentrum en andere
(watersport)faciliteiten welke tegen meerprijs ter plaatse te
boeken zijn. Verder is er een eigen strand en twee grote
buitenzwembaden met in 1 ervan een ingebouwde bar en is er
ook een animatieteam voor kinderen.
Deze optie is dan ook ideaal om met de familie, partners of
meerdere stellen te boeken. Terwijl de vissers overdag met
‘andere dingen’ bezig zijn, kunnen de achtergebleven partners en
kinderen zich heerlijk vermaken bij een van de zwembaden, het
strand of met het animatieteam.
De vissers worden iedere ochtend vroeg opgehaald en naar de boot in de haven van Hamata gebracht.
Deze rit duurt slechts 5 minuten. Van hier uit worden verschillende riffen in de regio aangedaan en
afgevist. Afhankelijk van de wensen van de vissers kun je kiezen tussen trollen, popperen of jiggen. De
visboten van 9 meter zijn met twee 85 PK motoren snel en voldoen aan de wensen van de moderne
visser. De lunch aan boord is voorzien, evenals water, koffie en thee. Overige zaken als frisdranken en
bier zijn tegen meerprijs. Aan het einde van de visdag wordt je vanzelfsprekend terug gebracht naar je
hotel en kun je daar relaxen in het zwembad of aan het strand na een dag hard vissen. De gemiddelde
visdag begint om 8 uur en duurt tot 16 uur.
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Vissafari
Deze vissafari is op twee manieren in te vullen.
1. Moederboot
2. Moederboot met extra visboten
1. Moederboot
Tijdens de vissafari verblijf je op de rijk
uitgeruste 22 meter lange moederboot. De
boot beschikt over GPS, fishfinder, generator, marifoon en volledige cartografie van de Rode Zee. De
boot beschikt over drie tweepersoonskamers, twee douche / toilet combi’s.
Verder staat de gasten een ruim voordek, achterdek, terras en eetruimte
bovendeks in de schaduw ter beschikking. Verder is er een TV met DVD,
keuken en ze is daarmee perfect voorzien om een vissafari van een week of
meer te hosten! Op het ruime schaduwrijke bovendek kun je na een dag
hard vissen onder het genot van een drankje heerlijk relaxen en de zon zien
ondergaan en de sterren bewonderen. De boot wordt gevaren door een
ervaren kapitein die deze wateren goed kent.
Mocht de groep uit 7 of 8 personen bestaan wordt er een nog grotere
moederboot ingezet waarbij er vier tweepersoonskamers aan boord
beschikbaar zijn. Deze boot heeft vanzelfsprekend dezelfde uitrusting als
hierboven beschreven.
Wanneer je kiest voor de optie ‘vissafari’ richt de visserij zich op het trollen
en bodemvissen. Trollen met name overdag en bodemvissen ‘s avonds en ’s
nachts. Deze optie biedt de mogelijkheid om comfortabel te vissen en kennis
te maken met de verschillende vissoorten in de de Rode Zee. Optioneel kan
er vanaf het voor- en achterdek gejigd en gepopperd worden wanneer men
dicht genoeg de verschillende riffen komt. Voor de vissers die niet specifiek
willen popperen of jiggen en voor een eerste kennismaking met de Rode
Zee is deze optie ideeal.
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2. Moederboot met extra visboten
Voor de al meer gespecialiseerde visser die zich ook wil
richten op het popperen en jiggen is dit de aangewezen optie.
Voor het vissen rondom de riffen, atollen en eilandjes zijn er
twee negen meter visboten met elk twee 85 PK motoren
beschikbaar. Deze boten zijn zeer modern en bieden ruimte
aan maximaal 4 personen. Ze zijn voorzien van GPS,
fishfinder, veiligheidsmaterialen, etc. Daarbij geldt hoe minder
vissers hoe meer werpcomfort. Maar met 4 vissers en een
rotatie schema is het prima vissen. Door gebruik te maken van
deze visboten kunnen de beste visplekken om te popperen en jiggen bereikt worden. Deze plekken kun
je met de moederboot door het ondiepe water simpelweg niet bereiken. Deze visboten bieden dus een
veel grotere kans op het vangen van de (grote) exemplaren die zich dicht bij het rif ophouden. Terwijl jij
overdag druk bezig bent om vissen te vangen, wordt op de moederboot de lunch voorbereid. Na de
lunch vaart de moederboot vooruit naar de volgende overnachtingslocatie en sluit je na een lange dag
vissen aan om van de avondmaaltijd te genieten.
UNIEK is dat wij de enige aanbieder zijn in deze regio met twee
extra visboten. Dus wanneer de groep uit 4 of meer vissers
bestaat kan bij ons iedereen op de beste riffen / visplekken
komen. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van andere
aanbieders!
Voor beide opties geldt dat er 24/7 gevist kan worden. In de
avonduren gaat het schip voor anker en kun je zelf nog
bodemvissen of anderszins je hengel uit gooien tot in de kleine
uurtjes. Je verblijft 6 nachten aan boord op basis van vol
pension en de laatste nacht verblijf je in het luxe 4 sterren resort
op basis van all-inclusive.
Aan boord van de moederboot zijn duikbrillen en snorkels
aanwezig om na het vissen de lokale riffen ook van de andere
kant te kunnen bekijken. Neem zeker de moeite om een duik te
wagen. Je zult versteld staan van de schoonheid onder water.
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Vissen
Ver weg van alle drukte worden de grote hoeveelheid aan riffen en
atollen alleen door jou en je medevissers bevist. Voor de optie met enkel
de moederboot zijn trollen en bodemvissen de belangrijkste methoden
om te vissen.
Voor de optie met de extra visboten zijn popperen & jiggen de
belangrijkste vorm van visserij. In de avonduren kun je vanaf de
moederboot daarnaast ook nog bodemvissen als je nog energie over
hebt. De moederboot vaart afhankelijk van de vangsten langs de
verschillende riffen en atollen zodat je gedurende de week elke dag
weer meerdere hotspots aan doet.
Het vissen is hier van een bijzonder hoog niveau doordat er geen andere vissers aanwezig zijn. En ook
doordat de visstekken vrij zijn van commerciële visserij omdat de riffen onbereikbaar zijn voor de trawlers
en longliners. Een enkele lokale visser kom je hier heel misschien nog tegen, maar dan heb je het wel
gehad. Al met al een ongestoorde plek, vrij van concurrentie!
De verschillende soorten vis die je kunt vangen zijn
vanzelfsprekend afhankelijk van het seizoen. Maar
voor het popperen is het belangrijkste doelwit toch
wel de GT! Dit is DE locatie die het dichtstbij Europa
ligt waar je deze soort kunt vangen. Daarnaast maak
je ook veel kans op andere soorten als barracuda,
dogtooth tuna, wahoo, bonito, kingfish, needlefish,
snappers, napoleon vis, verschillende soorten
groupers en nog veel meer soorten die zich rondom
de riffen ophouden. Wat dat betreft kun je op deze
visreis een hoop van je PR’s scherper stellen!
Wees ook voorbereid op het vissen op haai. Het is
vrij eenvoudig om in de avonduren op 1 hengel een aasvis op een stalen onderlijn met daarboven een
ballon te monteren. Tip: doe een brandend breeklichtje in de ballon voordat je hem dichtknoopt, dan zie
je hem ’s nachts goed drijven! Vis met niet meer dan 1 hengel op deze manier op haai (of barracuda)
want anders loop je een dikke kans dat de lijnen elkaar gaan kruisen en mogelijk zelfs doorsnijden.
Vanzelfsprekend is het ook voor de vliegvisser mogelijk om hier zijn materiaal mee naar toe te nemen en
de grote diversiteit aan vissen na te jagen. Met name vanaf de kust en op de riffen is dit een schitterende
visserij waarbij het telkens weer de vraag is wat je nu weer aan de lijn hebt.
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Materiaal
Afhankelijk van de invulling van je visreis zijn er een aantal vormen van visserij waar je rekening mee
moet houden.
Popperen:
Voor deze visserij is het verstandig om een uptide-/ werphengel met
een werpgewicht tot ongeveer 350 gram mee te nemen. De te
adviseren lengte gaat van 2,3 tot 2,7 meter. Gebruik bij deze hengel
een sterke zeemolen met goede slip. De ‘drag-power’ van de slip
moet minimaal rond de 25 lbs liggen. Beknibbel hier niet op en zorg
voor goede spullen want de vissen vragen echt het uiterste van je
materiaal! Goede molens zijn: de Daiwa Saltiga of Seabull, de
Shimano Twinpower of Stella of de Okuma Cedros High Speed of
Raw II.
Poppers zijn er vanzelfsprekend in verschillende maten maar ook
hier gaat de regel op: hoe groter het aas, hoe groter de vis! Let op
dat de dreggen die je gebruikt van de hoogste kwaliteit zijn.
Gamakatsu of Owner 5/0 3 x strong! En ook de splitringen dienen
zeker 200 lbs of meer te zijn. Om een week voluit te kunnen
popperen is een arsenaal van 10 tot 15 poppers in
gewichtsklassen van 100 tot 200 gram in verschillende kleuren
aan te bevelen.
Yo-Zuri surface bull GT Popper, Storm Rattlin’ Chug Bug, Sebile
Splasher, Daiwa Saltiga Popper, River2Sea zijn allemaal
voorbeelden van goede modellen. Alleen de Daiwa en River 2 Sea hebben er standaard goede Owner
haken op zitten. De rest niet! In verband met verplichte catch & release adviseren we dringend om met 1
dreg, aan het einde van de popper, zonder weerhaken te vissen.
Naast het vissen met poppers behoren stickbaits ook zeker tot de
uitrusting voor deze reis. Darkstar stickbaits en Ice Cones van 100 a
200 gram zijn de perfecte soorten om hier succes te hebben. En ook
voor dit kunstaas geldt hetzelfde qua dreggen. Een andere tip is om
eventueel de dreggen te vervangen door grote enkele haken die het
onthaken van de vis vereenvoudigen en hem minder beschadigen.
Er wordt hoofdzakelijk
gevist met gevlochten lijnen
met een trekkracht vanaf 40
kilo. Als voorslag wordt een
nylon onderlijn gebruikt
vanaf 150 lbs van rond de 1
a 1,2 meter. Deze wordt via
een tonwartel met kogellager (van 200 lbs) aan het hoofdlijn
gemonteerd. Onder aan de voorslag volgt een zelfde
constructie met tonwartel en een enkele splitring van 150 lbs
minimaal. GEEN speldwartels of anderszins; maar hufterproof
materiaal waarbij er niets open of kapot kan gaan.
Tijdens de ‘poppersafari’ zijn er beperkt poppers aan boord aanwezig voor het geval je er tekort komt.
Wees dus goed voorbereid en denk goed na over de hoeveelheid die je wilt meenemen.

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

Jiggen:
Voor deze visserij is een korte boothengel in de gewichtsklasse
van 30 tot 50 lbs (werpgewicht 200 – 500 gram) tot 2,2 meter
aan te bevelen. Enkele voorbeelden van goede hengels zijn: de
Jigstick van Savage Gear, de Beastmaster Boat of Jigwrex van
Shimano of de Accurate Extreme Boss Jig.
De selectiecriteria voor de te gebruiken molen zijn een goede
inhaalratio (minimaal 5 : 1 maar liever nog meer) en een extreem
krachtige slip met een ‘drag-power‘ vanaf 25 lbs continue. De
lijncapaciteit ligt rond de 300 meter voor dyneema met een
trekkracht rond 40 kilo. In de basis zijn dit dezelfde molens als voor het popperen staan beschreven. Als
voorslag wordt een fluorcarbon lijn van ongeveer 3 a 4 meter gebruikt als ‘shock leader’ om de immense
klappen van de vissen op te vangen tijdens de dril. Deze voorslag heeft een trekkracht van 150 lbs.
De jigs die gebruikt worden variëren van 100 tot 300 gram. Daarbij spelen diepte en stroming een
belangrijke rol. Ze moeten snel zinken en in de ‘strikezone’ terecht komen. Daarna is het een kwestie van
snel en doeltreffend jiggen en dan volgt het resultaat vanzelf! Let ook hier weer op de kwaliteit van de
haken en de splitringen! Aangezien er op dieptes van 30 tot 80 meter wordt gejigd zijn felle, schitterende
en reflecterende kleuren van belang. Ook fluorescerende kleuren wordt hier veel gebruikt.

Trollen
Voor de vissafari vanaf de moederboot is trollen een van de belangrijkste aspecten. Hiervoor kun je het
beste dezelfde materialen als voor het jiggen gebruiken. Dus korte stevige boothengel en zware molen of
reel met lijn van rond de 40 kilo. Dit alles afgewerkt met een onderlijn van 1 a 1,2 meter van fluorcarbon
van 150 lbs.
Voor het kunstaas is het raadzaam om wobblers
mee te nemen die op verschillende dieptes actief
zijn. Hoe groter de schoep hoe dieper de wobbler
gaat. Variatie is van belang om zo gestructureerd
een groot deel van de waterkolom af te kunnen
vissen.
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Voor groepen vissers die niet zelf over de benodigde materialen beschikken hebben we “the Red Sea
Fishbox” samengesteld. Daarin zitten 4 boothengels, 4 zeemolens met de juiste lijn een assortiment
onderlijnen, wobblers, poppers, jigs allemaal netjes verpakt in een viskoffer en hengelkoker. Deze is bij
ons te huur voor slechts 550 euro per week. Dat is slechts 125 euro per persoon bij 4 deelnemers. Dit
gaat op basis van beschikbaarheid en alles wat kapot of verloren gaat dient vervangen te worden. Op
deze manier hoef je zelf niet alles aan te schaffen en beschik je toch over de juiste materialen. Tevens is
het mogelijk om deze materialen als individuele visser voor € 145,- per week te huren. Vraag naar de
beschikbaarheid en de voorwaarden.

Bodemvissen
Voor de bodemvisserij gebruik je het beste een korte boothengel of jighengel van 20 tot 30 lbs. met een
molen (of reel) en een lijn met een breekkracht van 30 tot 40 lbs. Zorg er voor dat je minimaal 300 meter
lijn ter beschikking hebt. Verder is het ook raadzaam om lichter materiaal mee te nemen om zo de visserij
af te kunnen stemmen op de aanwezige vissen. Van een goede stugge jerkhengel tot 100 gram en een
zeebaarshengel van 100 tot 150 gram ga je daar ook zeker veel plezier beleven. Neem ook kleine halen
en makreelpaternosters mee. Deze zijn handig om aasvissen te vangen die later in de visreis (of direct)
op een haak van een groter formaat in zijn geheel of gedeeltes kunnen worden aangeboden. Kleine
loodjes van 50 a 100 gram zijn in beperkte mate aan boord te verkrijgen.

Let op: Er is niets vervelender dan te weinig materiaal bij je te hebben maar je wilt ook niet meer geld
uitgeven dan noodzakelijk is. Juist dit is zo een locatie waarbij dit opgaat. Koop je spullen dan bij Wout
Van Leeuwen in Vlaardingen. Voor alle materialen die je na de visreis niet hebt gebruikt en in de
originele ongeopende verpakking inlevert dat je je geld terug krijgt. Geen tegoedbon dus, maar gewoon
cash! Dit kan eventueel ook op bestelling worden gedaan. Vraag bij ons naar de mogelijkheden.
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Seizoen / Weer

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

gem
temp
22
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zon
7
8
8
9
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35
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29
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12
12
11
10
8
7
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1
0
0
1
1
0
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40
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27
21
18
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0
0
0
1
1
0

24
28
31
31
38
41

Het weer in Egypte is ideaal. Tot in de wintermaanden
blijft de temperatuur tot ongeveer 22°C en in de
zomermaanden loopt dit op tot ruim 30°C. Door de lage
luchtvochtigheid en de nabijheid van de zee is dit zeer
prettig. Neerslag valt er amper. Gemiddeld zijn er 5
regendagen per jaar en de zon schijnt voortdurend. De
watertemperatuur is zeer stabiel en varieert van 21°C in
de wintermaanden tot 28°C in de zomer. Daarmee is het
voor de visserij een ideale plek. Een ander bijkomend
voordeel is dat er in deze regio eigenlijk altijd wel een
windje staat en het daarmee op het water heerlijk
verkoelend is. Zonnebril, pet en zonnebrandcrème zijn
het hele jaar door noodzakelijk.

Ieder seizoen kent zijn eigen voor- en nadelen met
betrekking tot de beschikbare vissoorten, maar over het algemeen geldt dat de periode van oktober t/m
juni als beste voor het popperen en jiggen. Voor de vissafari met enkel de moederboot kun je het gehele
jaar je lol op en maak je in de zomerperiode ook nog eens een goede kans op zeilvis, grouper en dorado.
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
GT
Barracuda
Dorado
Bonito
Tonijn
Grouper
Kingfish
Queenfish
Blue Fin Trevally
Amberjack
Zeilvis
Haai
redelijk
goed
perfect
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Er zijn voor deze locatie geen inentingen benodigd. Om je mobiele telefoon en (film)camera tegelijk op te
laden, is het aan te bevelen om een verdeelstekker mee te nemen. De generator gaat ’s avonds
gedurende een paar uur aan. Denk er dan aan om alle batterijen en accu’s van de verschillende
apparaten op te laden. Vergeet ook niet een paar stevige waterschoenen waarmee je op een rif of strand
van een eiland kan staan en waarmee je voeten goed beschermd zijn.
Denk goed na over de spullen die je denkt mee te nemen. Je zit de hele week op een boot en hebt
behalve wat kleren, toiletspullen, fotocamera en je vismateriaal niet heel veel nodig maar plan goed voor
wat betreft het vismateriaal. Op de boot zijn er geen alternatieven als je iets kwijt bent. Ga je met
meerdere deelnemers, plan dan gezamenlijk zodat niet alles 4 keer mee wordt genomen.

Reis & Prijs
Je vliegt van Amsterdam naar Marsa Alam. Na een vlucht van iets meer dan 4,5 uur wordt je opgehaald
en naar je hotel of de moederboot in Hamata gebracht. In beide locaties verblijf je op basis van
volpension en in het hotel zelfs all-inclusive. Dit houdt in dat alle non-alcoholische dranken zijn
inbegrepen. Alcoholische dranken zijn tegen meerprijs te verkrijgen. Alle bedlinnen, handdoeken,
jachthaven entreegelden, lokale belastingen, vervoer van en naar de jachthaven en retourtransport van
het vliegveld naar de verblijfslocatie zijn inbegrepen. Frisdranken en alcoholische dranken voor de
moederboot moeten op voorhand worden besteld en worden bij vertrek direct afgerekend. Dat kan in
Egyptische ponden of in Euro’s. Andere bijkomende kosten zijn fooi voor de gehele crew (40 – 50 euro
per visser) en een toeristenvisum welke op het vliegveld gekocht moet worden voor een bedrag van
ongeveer € 15,- per persoon.

Vissafari
moederboot
# personen
€
3
2415
4
2225
5
1955
6
1725
7
1650
8
1595

Vissafari
Dagelijks vanuit hotel
# personen
€
4
3250
5
2645
6
2355
4 pers. is met 1 boot en 5 en 6 is met 2 boten
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Vissafari
extra
# personen # visboten
3
1
4
1
5
1
6
1

€
3220
2415
2185
2070

Prijzen zijn in Euro’s per persoon, upgrade naar eenpersoonskamer kost € 79,- per persoon per nacht.
Niet vissers € 1295 per persoon bij minimaal 2 vissers. De extra verre zuidelijke route langs de verre
riffen kost 140,- euro per persoon extra.
Verder is het mogelijk om deze reis samen te stellen zoals je dat zelf wilt. Bijvoorbeeld langer blijven en
minder dagen vissen, een paar dagen duiken of een andere excursie kunnen we allemaal voor je
verzorgen. Op verzoek kunnen we ook nog een upgrade naar een 5 sterren hotel verzorgen tegen
meerprijs.
Er zijn directe vluchten beschikbaar van Amsterdam naar Marsa Alam met Corendon en TUI. Deze
kosten zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde prijs en liggen rond de 400 a 500 euro. Afhankelijk van
de periode tussen boeking en visreis en de gewenste periode. Vakantieperiodes kennen nu eenmaal
hogere tarieven dan in het laagseizoen. Daarnaast zijn er diverse keuzemogelijkheden qua hoeveelheid
bagage, stoeltypes, etc. Deze stemmen we graag persoonlijk met je af voor een fee van slechts € 15
euro per ticket.
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Om de visvergunningen op voorhand te kunnen verzorgen hebben we een kopie van het paspoort nodig
zodat we deze op voorhand kunnen doorsturen en regelen bij de lokale autoriteiten. Verder is het van
belang dat je paspoort nog minstens 6 maanden geldig is na terugkomst. Voor deze visreis adviseren wij
om een reisverzekering af te sluiten!
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

Let op! We hebben op deze locatie 4 moederboten tot onze beschikking. We kunnen deze visreis
voor groepen, zoals hengelsportverenigingen, tot 24 personen aanbieden.
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