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Pag.03: Carpasens/Le Prunet Bourgogne Frankrijk 16 ha/karpers tot 39 kg 575 km. 415 km.
Pag.03: Carpasens/L’Arche Bourgogne Frankrijk 2,5 ha/karpers tot 28 kg 575 km. 415 km.
Pag.04: Lac de Rogers Normandie Frankrijk 5 ha/karpers tot 28,5 kg. 550 km. 395 km.
Pag.05  Little Castle Iles-de-France Frankrijk 10 ha/karpers tot 24 kg 550 km 390 km.
Pag.05: Natura Carpe Picardie Frankrijk 18 ha/karpers tot 25 kg 398 km. 250 km.
Pag.06: Dom. De Pimprez  Picardie Frankrijk 11 ha/karpers tot 29 kg 395 km. 231 km.
Pag.06: Backyard Lake Noord-Brabant Nederland 1 ha/ karpers tot 20 kg 65 km. 140 km.
Pag.07: Etang de Janine Sarthe Frankrijk 7,5 ha/karpers tot 30 kg 696 km. 545 km.
Pag.07: Croix Blanche Champagne  Frankrijk 3,5 ha/karpers tot 29 kg 410 km. 60 km.
Pag.08: Etang de Kingshaw Franse Ardennen Frankrijk 3,5 ha/karpers tot 26 kg 350 km. 195 km.
Pag.08: La Grande Roche Normandië Frankrijk 1,5 ha/karpers tot 20 kg 695km. 560 km.
Pag.09: Diable Limousin Frankrijk 2 ha/karpers tot 25 kg 870 km. 695 km.
Pag.09: Les Chaumes Bourgogne Frankrijk 10 ha/karpers tot 32 kg 650 km. 490 km.
Pag.09: Carpox’R Bourgogne Frankrijk 20 ha/karpers tot 30 kg 650 km. 490 km.
Pag.10: Iles3/Cubic Bourgogne Frankrijk 24 ha/karpers tot 40 kg 540 km. 375 km.
Pag.10: Chateau Moulin Limousin Frankrijk 17 ha/karpers tot 32 kg 850 km. 675 km.
Pag.11: Grand Orient Champagne Frankrijk 8 ha/karpers tot 30 kg 538 km. 364 km.
Pag.11: Boys Away Carping Bourgogne Frankrijk 3 ha/karpers tot 25 kg 750 km. 650 km.
Pag.12: Etang Ulysse Champagne Frankrijk 4 ha/karpers tot 25 kg 520 km. 350 km.
Pag.12: Grand Chène Aube Frankrijk 1,6 ha/karpers tot 31 kg 560 km. 390 km.
Pag.13: Le Lodge Bourgogne Frankrijk 2 ha/karpers tot 24 kg 575 km. 415 km.
Pag.13: Chateau D’Eau Iles-deFrance Frankrijk 25 ha/karpers tot 32 kg 540 km. 375 km.
Pag.14: Les Noisats Bourgogne Frankrijk 1,5 ha/karpers tot 29 kg 650 km. 490 km.
Pag.14: Les Tomery’s Bourgogne Frankrijk 7 ha/karpers tot 32 kg 580 km. 420 km.
Pag.14: Little Christophe  Champagne Frankrijk 2 ha/karpers tot 31 kg 550 km. 390 km.
Pag.15: NR. 04 Iles-de-France Frankrijk 5 ha/karpers tot 25 kg 540 km. 375 km.
Pag. 15: La Darse Iles-de-France Frankrijk rivier/wisselend 540 km. 375 km.

Carpasens/Le Prunet-Pont sur Yonne-Bourgondië-Frankrijk (16 hectare, karpers tot 39 kg.)

Carpasens/L’Arche-Pont sur Yonne-Bourgondië-Frankrijk (2,5 hectare, karpers tot 28 kg.)
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SPECIALIST VOOR KARPERVAKANTIES 
IN NEDERLAND, FRANKRIJK EN BELGIË 

2023
Carpasens/Le Prunet-Pont sur Yonne-Bourgondië-Frankrijk (16 hectare, karpers tot 39 kg.)

Le Prunet en L’Arche horen bij het Carpasens-groep, een complex van 
10 meren, die op een uurtje rijden ten zuidoosten van Parijs liggen. 
Het karpercentrum ligt vlakbij de grote plaats Sens, vandaar de naam 
CarpaSens. De meren hebben beide een zeer goed karperbestand en 
hebben door de lichte klei/grind-ondergrond een azuurblauwe kleur.

Le Prunet-(16 hectare):
Één van de grotere meren van Carpasens, Le Prunet, is een plas die ruim 
40 jaar geleden ontstaan is door zand- en grindwinning. Sinds een jaar 
of 16 is het een betaalwater. De dieptes variëren van 3 tot 7 meter en 
gemiddeld is het 4 tot 5 meter diep. Het azuurblauwe water is van perfecte 
kwaliteit , waar de 15 bronnen in het meer voor zorgen. Veel bloedwormen, 
rivierkreeftjes, garnalen zijn hier te vinden.

Het originele bestand is niet bekend, maar zeker zijn er enkele 20 kg. + 
vissen van het oude bestand aanwezig. Naast het oude bestand zijn er de 
afgelopen jaren meer zo’n 450 karpers uitgezet tussen de 10 en de 26 kg. 
Een paar steuren tussen de 6 en 39 kg. De zwaarste karper in 2022 was 39 
kilo, verder nog enkele karpers boven de 30 kg. karpers en er zit een flink 
bestand aan 20 en 25 kg.+ vissen op dit water. Het grote aantal karpers 
boven de 20 en 25 kilo en zelf 30 kilo maken dit water tot een water waar 
veel records zullen sneuvelen.

Tijdens testsessies vingen we ook diverse 40-ponders en zelfs een aantal 
50-ponders. Het gemiddeld gewicht zal gauw rond de 17 kilo liggen.

Het water is geheel omheind en achter elke stek vind je een poort met slot. 
De auto kan op 10 meter van de stek geparkeerd worden, maar moet daarna 
op de centrale parkeerplaats gezet worden. Bij stek 1-2-3 is de afstand tot 
de auto circa 100 meter, een transportkar is hier gemakkelijk. De stekken 
zijn ruim en met fijn grind verhard. Er kan wat geluidsoverlast zijn van de 
weg en het spoor op 500 meter afstand van het water. Dit is afhankelijk 
van de windrichting. Stek 1,2 en 3 zijn tweepersoons stekken. De overige 
stekken zijn éénpersoons.

Geen erg gemakkelijk water, omdat er geen voerboten en roeiboten gebruikt 
mogen worden, maar ook zeker niet heel moeilijk. Een beetje peilen kan 
zeker voordelen geven. Met een spodhengel kunt u toch klein aas op uw 
stek krijgen. Als u het water exclusief afhuurt, dan mogen er wel voerboten 
gebruikt worden, geen roeiboot. En als u een half meer (scheiding is het 
langgerekte eiland) afhuurt, dan mag er helaas geen voerboot gebruikt 
worden. Het water wordt in tweeën gedeeld door een groot langgerekt 
eiland met zowel aan de linker- als rechterkant een doorgang. Het 
toilet- en douche gebouw zorgt voor een warme douche en heeft een paar 
oplaadpunten. Maximaal 16 vissers, dus 1 hectare per visser als het gehele 
meer volgeboekt is. Een winkelcentrum op 5 minuten rijden en in een dikke 
10 minuten zit u in de grote plaats Sens.

afstand v.a. Utrecht 575 km. en v.a. Brussel 415 km.

Carpasens/L’Arche-Pont sur Yonne-Bourgondië-Frankrijk (2,5 hectare, karpers tot 28 kg.)
afstand v.a. Utrecht 575 km. en v.a. Brussel 415 km.

Le Prunet / Carpasens prijzen 2023

Le Prunet en L’Arche horen bij het Carpasens-groep, een complex van 
10 meren,  die op een uurtje rijden ten zuidoosten van Parijs liggen. 
Het karpercentrum ligt vlakbij de grote plaats Sens, vandaar de naam 
CarpaSens. De meren hebben beide een zeer goed karperbestand en 
hebben door de lichte klei/grind-ondergrond een azuurblauwe kleur.

L’Arche (2,5 hectare):
Dit natuurlijke meer van 2,5 hectare met schitterend begroeide oevers ligt op 
een bosrijk perceel van 5 hectare, vlak naast het meer Le Prunet ( tegenover 
stek 6). Het is een zandgroeve van 40 jaar oud met een diepte van 3,5 
meter. Het water heeft een mooi bestand aan wilde en gespierde karpers, 
voornamelijk schub karpers met een gewicht dat ligt tussen de 12 en 15 
kg. De spiegel karpers die er van oorsprong zitten wegen tussen de 10 en 
15 kg. Toppers rond de 28 kilo. Uitzettingen van diverse spiegelkarpers tot 
20 kilo en ook van circa 200 Kois van 2 tot 4 kg. Op het meer vindt u geen 
dwergmeerval en meervallen. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van 
Le Prunet (douche, toilet, stroom) en van de centrale autoparkeerplaats. Het 
gebruik van uw roeiboot en voerboten is toegestaan. Het bijzondere van L 
Arche is dat u het meer altijd exclusief afhuurt. Of u nu alleen gaat of met 
meerderen (max. 4 pers.), u heeft het meer altijd voor uzelf. De Een heerlijk 
meer, waar je lekker je eigen ding kunt doen. 

L’Arche (dagelijks aankomst mogelijk) 2,5 hectare

Voerboot en roeiboot toegestaan 
Prijs per nacht per visser € 50,- (max.3 vissers)
Prijs per week gehele meer per visser € 300,- (max.3 vissers)

Niet vissers
Per persoon per nacht € 10,-

voerboot alleen toegestaan bij afhuren halve meer
voerboot en roeiboot alleen toegestaan bij afhuren gehele meer
Prijs per nacht per visser stek 4 t/m 15 € 50,-
Prijs per week stek 3 t/m 15 € 300,-
Prijs per week gehele meer / lake exclusive € 5000,-
Prijs per week halve meer (stek 2 t/m 8) € 3500,-
Prijs per week halve meer (stek 1 en 9 t/m 15) € 2500,-
Prijs per nacht per niet-visser € 10,-

( stek 1 & 2 € 335,- p.p.p.w.)
Voerboot alleen toegestaan bij gehele meer boeking
Roeiboot nooit toegestaan ook niet bij lake exclusive
Kort verblijf pas 3 weken voor aankomst te boeken
Stek 1, 2 en 3 zijn tweepersoons stekken

DRUKW
ERK 

EXPERT 

PROEF



WWW.VISVAKANTIES.NL4

Op zo’n 20 kilometer van de grote Franse plaats Rouen, in het dorpje 
Fontaine Heudebourg, ligt onze visbestemming Lac de Rogers/ Pisciculture 
de Venables. Het grote meer van 5 hectare, Pads lake is het bekendst, 
maar er liggen ook nog een 4-tal prachtige kleinere meren (Etang Juju, 
Etang Bleu, Monica Lake en Papillon/Butterfly). Bij deze kleinere meren 
treft u ook een stacaravan of blokhut aan het water, behalve bij Butterfly/
Papillon lake. Het gehele complex is prachtig omzoomd door bomen en u zit 
hier midden in de natuur. Perfecte douches, stroom op de meeste stekken, 
gebruik van koelkast en vriezer en een gratis roeiboot op de stek maken 
deze bestemming tot een complete en volwaardige karperbestemming.

Pads Lake: Een grillig gevormde plas van ruim 5 hectare met diverse 
eilandjes. 6 stekken op dit water. Behalve spiegelkarpers tot over de 28,5 
kg. en schubkarpers tot 25 kg. zitten er ook enkele meervallen en enkele 
steuren op dit water en bovendien een aantal prachtige koi’s. Flink wat 20 
kg.+ vissen.

Op stek 03 staat een chalet met een toilet, stapelbed en bankbed, douche 
en compleet ingerichte keuken met koelkast. Verder een overdekt terras.

Douchen kunt u bij de centrale douche- en toiletruimte. Op alle stekken is  
een stroomvoorziening, behalve op stek 6, zodat het opladen van uw accu’s 
en van uw mobiele telefoon erg gemakkelijk is. Verder heeft elke stek de 
beschikking over een roeiboot. De meeste stekken zijn per auto bereikbaar, 
behalve stek 4, 5 en 6. Op stek 1 en 2 staat een houten vissershuisje 
( 4x 4 meter met betegelde vloer, verlichting en stroom). Als u één van 
deze 2-persoons stekken huurt, dan mag u gratis gebruik maken van deze 
huisjes. U mag met 3 hengels per persoon vissen op Pads Lake.

Etang Juju: Een vrij vierkant meer van 1,7 hectare met een bestand 
aan karpers tot rond de 24 kg. Verder ook flinke steuren op dit water en 
een aantal prachtige koi’s. Etang Juju is exclusief af te huren met een luxe 
stacaravan (met een schitterend overdekt terras), die op 6 meter van de 
waterkant ligt. De stacaravan beschikt over een douche en toilet. Verder een 
compleet ingerichte keuken, koelkast, eethoek, zithoek en 3 slaapkamers. 
Etang Juju is geschikt voor 2 tot 3 vissers. Een vrij gemakkelijk water wat 
ideaal is voor vissers met hun partner of hun gezin. Behoorlijk wat runs kunt 
u verwachten. De stacaravan is geschikt voor 4 tot 6 personen.

Etang Bleu: Een langgerekt meer van ruim 2 hectare met een eiland in 
het midden. Karpers hier tot 23 kg. Verder graskarper, steur en een aantal 
prachtige koi’s. Het meer is geschikt voor maximaal 4 personen (eventueel 
5 personen). Ook hier een eenvoudige, maar keurige stacaravan op 5 meter 
van Etang Bleu en met het overdekte terras boven een kleiner karpermeertje. 
Een eigen douche en toilet in de caravan, compleet ingerichte keuken, 
koelkast, eethoek, 1 slaapkamer, bedbank, opklapbed en prachtig overdekt 
terras. Verder staat aan de achterzijde (het meer wordt in twee delen 
verhuurd) van Etang Bleu een chalet. Dit chalet is een 1-kamer chalet met 
compleet ingerichte keuken met koelkast, stapelbed en bedbank en tafel. In 
het chalet geen stromend water en geen douche. Wel aan achterzijde een 
eenvoudig toilet bij dit chalet en verder electriciteit. Topvissen rond de 23 kg.

Monica Lake: Een rond meer van 2 hectare. Geschikt voor 2 tot 3 vissers. 
Een gemakkelijk water met karpers tot 24 kg. Gemiddelde op dit water is 
rond de 14 kg. Verder steur en koi. Ook staat er een stacaravan aan dit meer 
. Één slaapkamer (2-persoons bed van 1.40 m.breed), in de woonkamer 
staan 2 vouwbedden, verder nog één slaapplaats op de bank, eethoek, 
zithoek en eigen douche en toilet, een compleet ingerichte keuken (pannen, 
borden, bestek, koelkast,glazen, koffiezet app. etc.), tv en een heerlijk 
overdekt terras. De stekken liggen direct voor de stacaravan.

Bij de stacaravans/chalets dient u een borgsom van € 150.- te betalen, 
die u weer terugkrijgt als u de stacaravan en het interieur weer netjes 
achterlaat. Bedlinnen, kussens en dekbedden/slaapzakken zelf meenemen. 
Eindschoonmaak zelf verzorgen, of laten doen tegen betaling van € 57.-.

Papillon/Butterfly lake: Etang Papillon/Butterfly lake is de nieuwste 
aanwinst van Lac de Rogers. Dit meer van 2,9 hectare ligt direct achter 
Pads Lake en is na jaren als jachtgebied eindelijk door de eigenaresse van 
Lac de Rogers aangekocht. Er zijn drie 1-persoons stekken en stek 2 en 3 
kunnen ook als 2-persoons stek gebruikt worden, omdat ze 5 meter van 
elkaar liggen. Op dit water zitten ongeveer 180 karpers. De topvis weegt 
rond de 24 kg. en verder veel vissen tussen de 10 en 14 kg. Een gemakkelijk 
water, zonder veel dressuur. De dieptes zijn tussen de 1.50 en 1,90 meter.

Pads Lake stek voor 3 nachten € 120.- per visser
 Stek voor 4 nachten € 160.-
 Stek voor 5 nachten € 200.-
 Stek voor 6 nachten € 240.-
 Stek voor 7 nachten € 260.-
 Gehele meer, 1 week € 1600.- (Pads Lake)
 Gasten/niet vissers € 10.- per nacht
 Chalet op stek 3 € 295.- per week
Stek 1, 2 en 3 zijn alleen als 2-persoons stekken te boeken (2 x de visprijs)

Butterfly/Papillon stek voor 3 nachten € 105.- per visser
 Stek voor 4 nachten € 140.-
 Stek voor 5 nachten € 175.-
 Stek voor 7 nachten €600.- max. 3 vissers

Etang Bleu
Stacaravan (4 pers.) en het halve meer 7 nachten € 600.- (max. 3 vissers)
Stacaravan (4 pers.) en halve meer voor 3 nachten € 335.- (max. 3 vissers)
Chalet (2 pers.) en de achterste helft 7 nachten € 450.- (incl. 2 vissers)
Chalet (2 pers.) en achterste helft, 3 nachten € 250.- (incl.2 vissers)

Monica Lake / Etang Juju
stacaravan (6 pers.) en het gehele meer 7 nachten € 850.- (max.3 vissers)
stacaravan (6 pers.) en het gehele meer 2 nachten € 395.- (max.3 vissers)
stacaravan (6 pers.) en het gehele meer 3 nachten € 475.- (max. 3 vissers)
stacaravan (6 pers.) en het gehele meer 4 nachten € 630.- (max. 3 vissers)
stacaravan (6 pers.) en het gehele meer 5 nachten € 695.- (max. 3 vissers)
stacaravan (6 pers.) en het gehele meer 6 nachten € 825.- (max. 3 vissers)

Bijkomende kosten:
Borgsom € 150.- (krijgt u terug als u de caravan en interieur netjes achterlaat)
Eindschoonmaak € 57.- (of zelf verzorgen).
Bedlinnen, kussens, dekbedden zelf meenemen.
Honden zijn toegestaan.

Korte trips:
Aankomst op vrijdag is alleen mogelijk bij Butterfly lake en Etang Bleu. Bij de
overige wateren zijn korte trips vanaf 3 nachten mogelijk, maar die moeten in één
boekingsweek (tussen zaterdag en zaterdag) vallen.

Prijzen 2023 Lac de Rogers- Normandië-Frankrijk

Lac de Rogers- Fontaine Heudebourg- Normandië, Frankrijk (5 hectare, karpers tot 28,5 kg.)
550 km.v.a. Utrecht en 395 km. va. Brussel

Little Castle-Marolles sur Seine-Frankrijk (10 hectare, karpers tot 25 kg)

Natura Carp –Trosly Breuil- Frankrijk (18 hectare, karpers tot 28,5 kg.)

DRUKW
ERK 

EXPERT 

PROEF



WWW.VISVAKANTIES.NL 5

550 km.v.a. Utrecht en 395 km. va. Brussel

Little Castle-Marolles sur Seine-Frankrijk (10 hectare, karpers tot 25 kg)

Little Castle maakt deel uit van het 70 hectare grote “Domaine Les 
Marolles”, in het plaatsje Marolles sur Seine, waar ook grote broer Chateau 
d’Eau gelegen is. Little Castle is 10 hectare is een grind-afgraving van 
circa 40 jaar oud, die vroeger verbonden was met de Seine. Schitterend 
en rustig gelegen. Het water is in 2022 geopend voor vissers. Er zijn drie 
ruime tweepersoons stekken en een éénpersoons stek, waarvan er stek 02 
zelfs door 3 of 4 vissers bevist kan worden. Roeiboot is verplicht (zwemvest 
dragen) en voerboot is toegestaan. Een prachtig, natuurlijk gelaten water.

Er zwemmen veel volschubs en rijenkarpers en moi beschubde spiegels op 
dit water. Karpers tot circa 25-26 kilo. Een roeiboot is verplicht op dit water 
(kan ter plaatse gehuurd worden) en kan handig zijn, vanwege redelijk wat 
obstakels. Douche, toilet en stroompunten liggen op 500 meter afstand. 
Op stek 04 is deze winter een luxe chalet geplaatst. Dit chalet heeft 2 
slaapkamers, douche, toilet, complete keuken en terras. U kunt stek 04 
bevissen vanaf het chalet met maximaal 2 vissers. De naastgelegen stek 03 
is te ver van het chalet en moet met eigen tent bevist worden. U kunt dan 
met 4 vissers dicht bij elkaar zitten. 

afstand va. Utrecht 540 km. v.a. Brussel 375 km.

Prijs per nacht per visser € 30.-
Prijs per week per visser € 210.-
Gehele meer / lake exclusive, 7 nachten  € 1200.-
Gehele meer / lake exclusive per nacht € 200.-
Niet-visser per nacht € 10.-
Chalet met 1 visser € 800.-
Chalet met 2 vissers € 1050.-
Chalet met 3 vissers € 1300.-
Niet-vissers (in chalet) per nacht € 10.-  

Little Castle- prijzen 2023

Natura Carp –Trosly Breuil- Frankrijk (18 hectare, karpers tot 28,5 kg.)
afstand vanaf Utrecht 398 km. en v.a. Brussel 250 km

Natura Carp is een 17 hectare grote zand- en grindafgraving, die ligt bij 
het plaatsje Trosly Breuil in Picardië. Natura Carp is zeker al een jaar of 
15 in gebruik als betaalwater. Het visgedeelte is 15 hectare groot, omdat 
er 2 hectare afgescheiden is door netten. Zeker geen gemakkelijke plas, 
want er zijn verschillende stukken met in de zomer en het najaar flinke 
wiervorming. Maar er zijn ook zeker kale stukken te vinden. Zeker in het 
voorjaar. Het water is lekker natuurlijk gelaten, zodat je er verschillende 
omgevallen bomen in het water zult vinden, waar natuurlijk veel karpers te 
vinden zijn. Een water, waar je zeker een voerboot met dieptemeter nodig 
hebt en een roeiboot kan ook handig zijn. Roeiboten zijn te huur ter plaatse 
voor € 10.- per dag (met electromotor en accu voor € 30.-per dag), maar je 
mag ook je eigen roeiboot meenemen met of zonder electromotor.

De dieptes zijn tussen 1,5 en de 4 meter. De bodem is klein en grind. Nu 
staat het record op 28,5 kg. , maar we hebben verschillende vissen zien 
zwemmen langs de kanten, die dat record nog wel eens gemakkelijk zouden 
kunnen verbreken. De laatste uitzettingen zijn van rond 2007, toen zijn er 
340 karpers uitgezet tussen de 10 en 15 kg. en in de winter 2013/14 zijn 
er nog eens 170 karpers uitgezet, zodat het totale karperbestand zo rond 
de 500 karpers zit. Naast karpers treft u ook graskarpers , prachtige koi’s, 
een aantal steuren en snoeken aan.

De stekken zijn zeer ruim en je hebt vijf 2-persoons steken en zes 1-persoons 
stekken. Bij de stekken staan flink wat bomen, zodat er genoeg schaduw op 
uw stek is. De auto mag op de stek blijven staan. Je mag met 3 hengels p.p. 
vissen. Op het grote meer mogen maximaal 15 vissers vissen. Natura Carp 
is een werkwater, waar je zeker ook een roeibot nodig hebt.

Chalet: Aan de overkant van het water ligt een prachtig chalet. Dit chalet 
is geschikt voor maximaal 4-6 personen en heeft een eigen douche, toilet, 
compleet ingerichte keuken (potten en pannen, bestek etc. is aanwezig). 
Verder een eettafel en drie 2-persoons bedbanken.

De stek bij het chalet is een zeer ruime 2-persoons stek. Bedlinnen (slopen, 
onderlakens etc.) zelf meenemen. Kussens en dekbedden zijn aanwezig. De 
eindschoonmaak dient u zelf te verzorgen. Verder dient u een borgsom van 
€ 100.- te betalen bij aankomst, die u weer terugkrijgt als u het chalet en 
het interieur weer netjes achterlaat.

La Baie: La Baie is een 1-persoons stek, die ook aan de overkant van het 
water ligt en een stukje verder ligt, dan het chalet. La Baie is een 1-persoons 
stek met een baai, die meestal wiervrij is. Wel vind je hier aan de zijkanten 
verschillende omgevallen bomen in het water. Één van de beste stekken van 
het water. Je kunt hier eventueel met 2 vissers zitten, maar dan mag je maar 
max. met 2 hengels p.p. vissen.

Algemeen: Er zijn redelijke douches (beperkt aantal uren beschikbaar) 
en toiletten aanwezig. Het is meestal niet mogelijk om uw accu’s van uw 
voerboot en telefoon op te laden, dus een accu met omvormer meenemen is 
handig, want dan heeft u stroom op uw stek.

Een zeer grote Intermarché-supermarkt is te vinden op 500 meter. Verder 
een Shoarma-zaak en nog diverse winkels op zeer korte afstand. Aankomst 
is dagelijks mogelijk.

Prijs voor 7 nachten 1 visser € 245.- p.p. (niet-vissers € 5.-p.p. per nacht)
Prijs voor 1 nacht, 1 visser € 35.- p.p. (stek La Baie kost € 50.- p.n. incl. roeiboot)
Prijs voor het gehele meer, 7 nachten € 2500.- (max. 15 vissers, zonder chalet)
Prijs voor het gehele meer, 7 nachten € 3000.- (max. 15 vissers, inclusief het chalet)
Prijs voor het chalet, 7 nachten, € 1050.- (incl. deze prijs zitten 2 vissers en max. 4 gasten)
Prijs voor het chalet, 1 nacht  € 150.- (incl. deze prijs zitten 2 vissers en max. 4 gasten)
Aankomst/vertrek dagelijks mogelijk. Honden zijn toegestaan.

PRIJZEN 2023 Natura Carp
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Domaine de Pimprez- Pimprez- Frankrijk (11 en 6 en 4 hectare, karpers tot 31,5 kg.)

Een complex van 3 vismeren in de streek Picardië, nabij Compiègne in het 
dorpje Pimprez. De vismeren zijn respectievelijk 4 en 6 en 11 hectare groot. 
Er zijn 18 ruime tweepersoons stekken gemaakt, die allemaal voorzien zijn 
van een picknick-tafel. Door de ruime stekken en de hoeveelheid viswater 
per stek kunt u er in alle rust vissen. Het domein is omheind en bewaakt (de 
beheerder woont op het terrein). U vindt er verder toiletten en een douche 
(muntjes voor € 2,50 verkrijgbaar bij de eigenaar) en stroomoplaadpunten 
en een aasdiepvries. Circa 300 karpers op het kleinste meer tot ca.28 
kilo, in het grote meer circa 750 karpers tot ca.31,5 kg. en in het meer 
van 6 ha. circa 500 karpers tot circa 28 kilo. Het is toegestaan om met 3 
hengels te vissen per persoon. Alle stekken zijn normaal gesproken per auto 
bereikbaar. De meren zijn het gehele jaar geopend. Dagelijkse aankomst 
mogelijk, dus ook zeer geschikt voor kortere sessies (minimaal 3 nachten).

Veel hoge twintig- en dertigponders met af en toe een uitschieter tot ver 
in de 40 pond en soms zelfs ruim over de 50 pond kunt u er verwachten. 
Verder treft u steur en graskarper (tot 54 pond) aan.

Voerboten zijn toegestaan op het water, mits u binnen uw eigen stek blijft. 
Ook roeiboten zijn toegestaan op alle meren. U kunt ze huren bij Pimprez of 
zelf meenemen. Bij aankomst kunt u een roeiboot bestellen (eventueel met 
electromotor). De bodem is vrij harde klei. Pimprez is zeker geen wiervrije 
bestemming. En ’s-zomers kan er flink wat wier liggen. Een roeiboot (te huur 
daar, of zelf meenemen) is dan haast een must.

Accommodatie: Een eenvoudige blokhut tussen stek Plage Bis en stek 
1 met keukentje en gewone bedden (geen douche en geen toilet), wel 
gasfornuis en stroom. Verder zijn er blokhutten op de stekken Plage, Volière 
(beide met betonnen vloer, stroom en verlichting) en een luxe chalet (la 
Hutte) op stek 4. Hier ook geen douche en toilet, wel slaapkamer, keuken, 
eethoek en houtkachel. Op het domein zijn verder diverse stroompunten voor 
het opladen van uw accu’s en er is een vriezer aanwezig voor uw aas.

Aankomst vanaf 12.00 uur en vertrek weer voor 10.00 uur. In het clubhuis 
kunt u drankjes en eenvoudige maaltijden krijgen. Een betaalbare 
karperbestemming met een zeer goed karperbestand.

afstand v.a. Utrecht ca. 395 km. en v.a Brussel 230 km

2 vissers   1 visser
op 2-pers. stek  op 2-pers. Stek
3 nachten € 120,- p.p. 3 n € 180,-
4 nachten € 160,- p.p. 4 n € 240,-
5 nachten € 200,- p.p. 5 n € 300,-
6 nachten € 240,- p.p. 6 n € 360,-
7 nachten € 280,- p.p. 7 n € 420,-

Chalet stek 04 € 40,- per nacht
Chalet Plage/Voliere € 20,- per nacht
Huur roeiboot € 10,- per dag
Gasten/niet vissers € 5,- per nacht
Eco Lodge € 30,- per nacht (niet p.p.)
Eigen roeiboot € 10,- per verblijf
Honden (bij boeking opgeven) € 5,- per nacht

Domaine de Pimprez - Prijzen 2023

Backyard Lake – Drunen- Nederland (1 hectare, karpers tot 20 kg.)
afstand vanaf Utrecht 65 km. en v.a Brussel 140 km.

Verscholen achter een huis op een landweggetje ligt prachtige karpermeer 
van bijna 1 hectare op een domein van 3 ha. Tussen de bossen, landerijen 
en een kanaal ligt dit prachtige langgerekte water met een prachtige 
woning vlakbij de plaats Drunen. Omdat de eigenaar in zelf ruim een jaar 
met zijn gezin in de 4-kamer woning gewoond heeft, voordat zijn nieuwe 
huis dat op 70 meter afstand ligt klaar was, is de woning voorzien van alle 
gemakken. Een vaatwasser, combimagnetron, oven, waterkoker, koffiezet-
apparaat, tv, wifi, luxe houtkachel etc. Het is er allemaal. Verder een 
prachtig, goed uitgeruste keuken, woonkamer met eethoek, zithoek, drie 
slaapkamers (1 tweepersoons- en 2 éénpersoons slaapkamers) en terras 
met tuinmeubilair.

Het water zelf is langgerekt en circa 1 hectare groot. Bij de woning, die 
op 10 meter van het water staat, ligt een mooie stek. Verder nog een 
paar leuke stekken op dit water. Het is ideaal voor penvissers, maar 
ook de vastlood visser kan hier goed uit de voeten. Leuke plekken met 
overhangende bomen, mooie kantjes. De diepte van het water is circa 2 
meter en de bodem is zand met wat klei en vrij hard.

Het water is 20 jaar geleden gegraven. Vandaar dat u er een prachtig 
natuur aantreft. Het bestand bestaat uit circa 200 karpers. Veel karpers 
tussen de 7 en 13 kilo, behoorlijk wat karpers tussen de 15 en 17 kilo en 
de topper zit tussen de 19 en 20 kg. Ook een flink aantal mooie volschubs 
en rijenkarpers. Genoeg karpers, om een leuke serie te maken. Een erg 
populair water, dus vroeg boeken is verstandig.

Een ideaal water voor de karpervisser met zijn gezin. Ook voor vissers, die 
wat comfort willen. Er zijn erg veel mogelijkheden zijn voor de niet vissers. 
Binnen een straal van 25 km. vindt u de Beekse Bergen Sarfari Park, De 
Efteling, het bosgebied met zandverstuiving de Loonse en Drunense duinen, 
een openluchtzwembad op slechts 500 meter. Kortom, genoeg te doen voor 
de niet-vissers.

Het water is geschikt voor maximaal twee vissers met 3 hengels p.p., of voor 
max. drie vissers met elk 2 hengels p.p.

Accommodatie: een prachtige 4-kamer woning direct aan het water. Er 
zijn 3 slaapkamers (2x 1-persoons en één 2-persoons), volledig ingerichte 
keuken met koelkast, vriezer, combi-magnetron, vaatwasser, koffiezet-
apparaat, waterkoker, tv etc. Verder prima douche en toilet en heerlijk terras 
met tuinmeubilair. Bij aankomst moet u een borgsom van € 100.- betalen, 
die u weer terug krijgt als u de woning weer netjes achterlaat. Kussens en 
dekbedden zijn gratis aanwezig. Bedlinnen is te huur voor € 5.- per persoon. 
De eindschoonmaak dient u zelf te verzorgen, of kunt u laten doen tegen 
betaling van € 50.- Ter plaatse moet u nog toeristenbelasting betalen (ca. 
€ 1,50 p.p. per dag).

Een supermarkt treft u op circa 900 meter. De eigenaar woont op circa 100 
meter van de woning en kan u altijd van wat goede vistips voorzien. Honden 
zijn niet toegestaan.  Extra gasten of 5e en 6e persoon betalen € 10.- p.p. 
per nacht.

7 nachten/ 1 week € 895,- (in juli & aug. € 975.-)
midweek / weekend € 545,- (juli & aug. € 590.-)
Week is vrijdag-vrijdag. Midweek is ma-vr en weekend vr-ma
Toeslag voor 5e en 6e persoon € 10.- p.p. per nacht
Maximaal 6 hengels op het meer. Honden niet toegestaan.

Prijs Backyard Lake 2023 gehele water met chalet, max. 3 vissers:

Etang de Janine-Vouvray su Loir—Frankrijk (7,5 hectare, karpers tot 30 kg.)

Croix Blanche-Champagnestreek- Frankrijk (3,5 hectare, karpers tot 29 kg.)
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afstand v.a. Utrecht ca. 395 km. en v.a Brussel 230 km

afstand vanaf Utrecht 65 km. en v.a Brussel 140 km.

Etang de Janine-Vouvray su Loir—Frankrijk (7,5 hectare, karpers tot 30 kg.)

Etang Janine is een prachtig meer van 7,5 hectare, gelegen in het plaatsje 
Vouvray su Loir. Etang Janine is zeer rustig gelegen tussen andere meren 
en de rivier de Loir en tussen de grote plaatsen Le Mans en Tours. De 14 
stekken zijn allemaal per auto bereikbaar. Uw auto kunt u op de stek laten 
staan. Maximaal 8 vissers zijn toegestaan bij individuele boekingen voor 
het meer en als u het gehele meer afhuurt, dan mag u met maximaal 10 
vissers komen. Dus altijd ruimte om te wisselen van stek. De stekverdeling 
wordt gedaan door loting bij aankomst.

Dieptes van deze grindafgraving liggen tussen de 2,5 en max. 4 meter. 
Er zijn behoorlijk wat kuilen, plateaus, harde stukken, maar ook zachtere 
gedeeltes met af en toe wat begroeiing. Heel af en toe wat wier, maar over 
het algemeen niet veel wier op Etang de Janine. In hele warme zomers kan 
er wel iets meer wiervorming zijn.

Spiegelkarpers, schubkarpers, steuren, een paar flinke meervallen tot tegen 
de 50 kg. De meeste meervallen zijn in 2016 en 2019 van het water 
verwijderd, maar er zitten er nog altijd een paar. De dwergmeervalletjes zijn 
ze niet meer gezien sinds 2015. Eind 2022 zijn er circa 50 extra karpers 
uitgezet, tussen de 6 en 12 kilo. Het gemiddelde karpergewicht ligt rond 
de 15 kg. en er zitten behoorlijke aantallen 20 kg.+ vissen op het water. 
Toppers rond de 30 kg. Diverse karpers boven de 25 kg., maar ook kleinere 
karpers, die door natuurlijke aanwas zijn gekomen en door de uitzetting 
in winter 2022/2023. Boilies,tijgernoten en maïs (harde mais en plastic 
mais) zijn hier goede aassoorten.

Kortom, noten en partikels zijn dus toegestaan.

Een vrij gemakkelijk water. Een roeiboot kan handig zijn. Ligt gratis op uw 
stek. Wilt u ook een electromotor, accu en fishfinder bij uw roeiboot, dan 
kan dat ter plaatse gehuurd worden voor € 100.-. Er zwemmen ruim 400 
karpers op dit water, die kerngezond zijn en jaarlijks ook nog wat in gewicht 
toenemen. U kunt hier gerust wat kilootjes voer gebruiken. Noten, hennep 
en andere partikels werken goed bij uw haakaas. Boilies,hennep, pellets, 
maïs en tijgernoten zijn ook verkrijgbaar via de eigenaar, omdat eigenaar 
David Scott een eigen aasfirma heeft. Heel schappelijke prijzen. Een goede 
notenboilie doet het hier goed.

In de winter 2022 worden twee chalets geplaatst en wordt de douche 
verbeterd (werkt op een aggregaat) een zeer eenvoudig toilet (doorspoelen 
met emmer water), oplaadpunten (via zonnepaneel) voor uw voerboot en 
telefoon.

Er zijn twee drie tot vier-persoons stekken, vier 2-persoons stekken en 
diverse 1-persoons stekken. Verder zijn er twee roeiboten aanwezig op het 
water, die gratis gebruikt mogen worden. 

afstand v.a. Utrecht 695 km. en v.a. Brussel 545 km.

Croix Blanche-Champagnestreek- Frankrijk (3,5 hectare, karpers tot 29 kg.)
afstand v.a. Utrecht 410 km. & v.a. Brussel 245 km.

PRIJZEN 2023 ETANG DE JANINE

Het domein van Croix Blanche bevindt zich in de Champagnestreek bij het 
plaatsje Cuiry les Chaudardes. De twee meren van Croix Blanche zijn al 
jarenlang bekend in de Engelse karperscene, vanwege de grote karpers, die 
er regelmatig gevangen worden. Het domein bestaat uit 3 meren, waarvan 
er 2 bevist mogen worden. De meren zijn ontstaan door zand- en grind-
winning aan het eind van de zeventiger jaren. Beide meren bevatten elk 
ruim 200 karpers. De toppers op het Croix meer rond de 29 kg. en op 
het Tortue-meer rond de 27 kg. Gemiddeld gewicht ligt zo rond de 16 kg. 
Ook treft u er flink wat meervallen en graskarpers, kroeskarpers, snoeken, 
brasems en zeelten aan.

Beide meren, zowel het 2,5 hectare grote Croix Blanche meer, als het 3,5 
hectare grote Tortue-meer bevatten circa 200 karpers tot resp. 29 kg en 27 
kg.. Zeldzaam op veel andere Franse commerciële wateren vindt u hier ook 
grote schubkarpers. Dieptes variëren op beide meren tussen de 1,5 en de 
3.5 meter met nog wat diepere kuilen. Gemiddeld gauw rond de 3 tot 3,5 
meter. Het water is kristalhelder en de bodem is van lichte klei, over het 
algemeen vrij hard. ’s-Zomers en in het najaar wil er nog wel eens flink wat 
wier staan en in extreem warme jaren zal er zeker flink wat wier staan. Wat 
langere rigs, niet al te zwaar wartellood (of helicoptersysteem), pva-zakjes 
en een roeiboot zijn dan de oplossing. Er zijn géén dwergmeervalletjes. 
Voerbootjes/baitboats zijn toegestaan en ook een roeiboot mag gebruikt 
worden. Op elk meer is een eenvoudige roeiboot aanwezig, maar u mag ook 
uw eigen rubberboot meenemen met of zonder electromotor.

Het Croix Blanche meer is 2,5 hectare, is langwerpig van vorm en heeft 7 
stekken. Maximaal voor 6 vissers. Zowel aantal 2-persoons als 1-persoons 
stekken. De stekken zijn aangelegd in 2 plateau’s met grind, zodat u bijna 
geen last heeft van modder of regen. De meeste stekken zijn bereikbaar 
per auto. Ook hier meervallen tot circa 75 kg. Het Tortue-meer is circa 3,5 
hectare is driehoekig van vorm. Ook hier dieptes tussen de 1 en 3,5 meter. 
Hier 8 stekken, max. 6 à 7 vissers. Naast karpers tot rond de 27-28 kilo 
zitten hier ook flink wat grote meervallen (40kg.+) Niet alle stekken zijn 
per auto bereikbaar (stekken 9-10-11-12 moeilijk per auto bereikbaar). 
Door de dam tussen beide meren,waarop veel stekken liggen, is het mogelijk 
om met groepen vlak bij elkaar te zitten. Verder een prima sanitairgebouw 
met douches en toiletten. Ook stroompunten voor het opladen van accu’s etc. 
en een diepvries voor uw aas. 

Accommodatie:
Bij stek 6, op 30 meter van de stek, staat een 3-kamer stacaravan (geschikt 
voor 3 à 4 personen). De stacaravan heeft een 2-persoons slaapkamer 
en een 1-persoons slaapkamer, eigen douche en toilet, warm en koud 
stromend water, een keuken met koelkast (pannen, bestek, borden & glazen 
zijn aanwezig). Verder een ruime zithoek (bedbank) met TV/Dvd-speler en 
een groot overdekt terras met tuinstoelen. De waarborg van  € 150.- krijgt 
u weer terug als u de stacaravan en het interieur weer netjes achterlaat. 
Bedlinnen is aanwezig.

Croix Blanche-prijzen 2023

7 nachten/1 week € 320,- per visser
Huur van stacaravan 1 week € 275,- (max. 4 personen)
Één meer “exclusief”, 7 nachten € 1600,- (max. 6 vissers)
Losse nachten € 48,- p.p. per nacht
Niet-vissers/gasten € 55,- per week (gasten in caravan gratis)
Losse nachten in winter (nov tm maart) € 35,- p.p. per nacht

7 nachten / 1 wk  € 295,- p.p. (zaterdag tot zaterdag)
gehele meer voor 7 nachten € 1700,- (max. 10 vissers)
Prijs voor kortere trips op aanvraag

Vriezerboilies 5 kg. € 45,-
Hennep 10 kg. € 25,-
Pellets 10 kg. 9 mm. € 12,-
Zodiac met elec.motor week € 100,- p.w. (incl. dieptemeter)
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Etang de Kingshaw- Donchery- Frankrijk (3,5 hectare, karpers tot 26 kg.)
afstand v.a.Utrecht ca.350 km. en v.a. Brussel 185 km.

La Grande Roche is een viswater van 1,5 hectare gelegen in het Franse 
Departement Manche in Normandië. Een beetje tussen Normandië en 
Bretagne in gelegen. Aan het water staat een keurig chalet. Het water is 
1,5 hectare groot en is gelegen op een privé-domein van 32 hectare. De 
Belgische eigenaren Hilde en Christophe  (Nederlands talig) staan garant 
voor een gastvrij verblijf. Het grote domein is eigenlijk ingedeeld in drie 
delen. Op het voorste deel staat het woonhuis van de eigenaren. 

Op het middelste deel van het landgoed kunt u een grote gite vinden met 
4 slaapkamers en op het achterste deel is de visvijver met chalet te vinden 
tussen de bossen. Het viswater ligt in een oase van rust midden in de 
bossen. De eigenaren hebben dit water pas in 2018 aangekocht, vandaar 
dat we nog niet zoveel weten over het originele karperbestand. Tijdens een 
testsessie van 2 nachten in juli 2018 wisten we, ondanks de extreme hitte 
met twee vissers 29 karpers te vangen tot 10 kilo. In de winter 2018/2019 
hebben de eigenaars een aantal karpers tussen de 10 en 20 kilo uitgezet. 
Dieptes van 1 tot 2 meter. De bodem bestaat uit zand en klei en is vrij hard. 
Er is constant zuurstoftoevoer door een circulatiesysteem. Een gemakkelijk 
water, waar eigenlijk iedereen zal vangen.

 Chalet:
Het chalet staat op 5 meter van het water. Het chalet beschikt over een 
complete keuken met een koelkast, 4-pit gasfornuis, warm en koud 
water, eethoek, toilet, douche, slaapgedeelte met een stapelbed en aparte 
slaapkamer met 2 stapelbedden. Verder een terras. Voor het chalet een 
BBQ-gelegenheid. Bij aankomst dient u € 50.- te betalen, die u weer 
terugkrijgt als u het chalet en het interieur weer netjes achterlaat. Bedlinnen, 
kussens en dekbedden zelf meenemen of ter plaatse huren voor € 10.- p.p.. 
De eindschoonmaak dient u zelf te verzorgen.

Honden toegestaan, tegen betaling van € 5.- per dag. Bij boeking opgeven. 
Voerboot toegestaan.

Als u richting Mortain rijdt, dan komt u net voor Mortain in het dorpje Gargas 
een Aldi- en een Carrefour supermarkt tegen. 

La Grande Roche-St.Clement Rancoudray-Normandië-Frankrijk (1,5 hectare, karpers tot 20 kg.)
afstand v.a.Utrecht ca.695 km. en v.a. Brussel 560 km.

Net iets over de grens van België op circa 30 km. van het Belgische 
Bouillon treft u in de Franse Ardennen/Champagne-regio het plaatsje 
Donchery. Even buiten Donchery, in het gehucht Pont à Bar, vindt u Etang 
de Kingshaw. Een ideale bestemming voor een weekje karperen, maar ook 
zeer geschikt, door de geringe afstand, om een paar nachten te verblijven. 
Het Engelse beheerders-echtpaar Kevin en Sue zijn de trotse eigenaars van 
dit prachtig in de bossen gelegen vismeer van ruim 3,5 hectare. Het terrein 
is geheel omheind. Het meer kent dieptes tot 5-7 meter heeft veel plateaus, 
kuilen en prachtige kantstekken. Al jaren is Kingshaw een veelgeboekte 
karperbestemming bij Visvakanties.nl. Een zeer goed verzorgd karperwater 
met een prima bestand, keurig sanitair en heel gastvrije eigenaars. Overal 
is aan gedacht op dit water. Een heel complete en verzorgde bestemming.

Naast het originele bestand, waar weinig van bekend is, heeft men tijdens 
diverse uitzettingen karpers circa 275 karpers uitgezet tussen de 20 en 
de 44 pond. Dus totaal circa 275 karpers. De zwaarste karper van 2022 
woog ruim 26 kg.. Het meer is 30 jaar oud en is ontstaan door winning 
van zand en grind. Kingshaw is geen gemakkelijke bestemming. Vanwege 

de behoorlijke dieptes. Er zijn drie 1-persoons stekken en drie 2-persoons 
stekken aangelegd (maximaal 3 hengels p.p.) en totaal max. 6 vissers. Dus 
koppels kunnen altijd bij elkaar zitten.. De stekken zijn helaas niet per auto 
bereikbaar, maar er zijn transportkarren aanwezig om uw materiaal naar 
de stek te brengen.

Faciliteiten: Het clubhuis is een houten lodge met douches en toiletten 
en een compleet uitgeruste keuken, die u ook mag gebruiken. Verder een 
koelkast met diepvries voor uw etenswaren en drank en een eettafel. Verder 
zijn er stroompunten, om uw accu’s op te laden. Buiten de gewone keurige 
toiletten in de lodge zijn er ook een aantal veldtoiletten neergezet op het 
terrein.

Verder een winkeltje met hengelsportmaterialen wat boilies en partikels. 
Verder wordt er, als de weersomstandigheden het toelaten, Één keer per 
week wordt er een barbecue georganiseerd (als het weer en het aantal 
vissers het toelaat), waar u voor een klein bedrag aan deel kunt nemen.
De grote plaats Sedan (zeer veel winkels) ligt op 10 minuten rijafstand en 
het plaatsje Donchery (o.a. supermarkt, bakker en slager aanwezig) ligt op 
circa 3 minuten rijafstand. 

Etang De Kingshaw – prijzen 2023

Zomer-prijzen 2023: april t/m oktober
Vissers 7 nachten € 295.- p.p.
Gasten 7 nachten € 70.- p.p.
Gehele meer (7 nachten), max. 6 vissers € 1500.-
Losse nachten (per nacht) € 45,- p.p.

Winter-prijzen : maart 2023 en nov.2023:
Vissers 7 nachten € 180,- p.p.
Gasten 7 nachten € 70,- p.p.
Gehele meer (7 nachten), max. 6 vissers € 750.-
Losse nacht(en) per nacht per persoon € 30.- p.p.

Aankomst- en vertrekdag voor weekverblijven is zaterdag. Losse nachten zijn mogelijk mits ze vallen binnen één boekingsweek. Dus vr--ma is niet 
toegestaan, maar za-di wel. Stekken volgens loting. Schepnet, onthaakmat en weegzak en picnic-tafel zijn op de stek aanwezig.
Kingshaw is gesloten van december t/ m februari 

Chalet en gehele meer € 660.- per week (bij 2 personen)
Chalet en gehele meer € 810.- per week (bij 3 of 4 personen)
Aankomst en vertrek op zaterdag. Huisdieren toegestaan (bij boeking doorgeven).

Prijzen La Grande Roche 2023

Diable - Limousinstreek- Frankrijk (2 hectare, karpers tot 25 kg.)

Les Chaumes-Chemilly sur Yonne – Frankrijk (10 hectare, karpers tot 33 kg.)

Carpox’R-Chemilly sur Yonne (20 hectare, karpers tot 30 kg.)DRUKW
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afstand v.a.Utrecht ca.350 km. en v.a. Brussel 185 km.

afstand v.a.Utrecht ca.695 km. en v.a. Brussel 560 km.

Prijzen Diable /Le Pont du Diable 2023

Dit meer van bijna 2 hectare treft u in het hart van de Limousin streek in 
het plaatsje Royères/ Brignac,op circa 20 minuten rijafstand van Limoges. 
Het meer, dat middenin de bossen ligt, is werkelijk een plaatje. Prachtige 
bossen om het meer, schitterende stekken en heel veel karpers maken een 
verblijf hier uiterst aangenaam. Lac Diable oftewel Le Pont du Diable, is al 
jaren een heel populair water bij Visvakanties.nl.

De eigenaars Daisy en Nicolas hebben een aantal zaken verbeterd en het 
is nog steeds een heerlijk runwater. Een echt runwater dus. Gemiddeld 
gewicht is nu circa 14 kg. met toppers tot 25 kg. Flink wat karpers tussen 
de 17 en 23 kilo. Een douche en een toilet aanwezig.De omgeving en 
het aantal aanbeten zorgen er voor dat elke karpervisser het hier naar 

zijn zin heeft. Een gemakkelijk water, zeer goed geschikt voor beginnende 
Frankrijk-gangers en voor kleine groepjes. Er mogen maximaal 4 vissers 
tegelijk vissen, die uit de 6 aangelegde stekken kunnen kiezen. Het meer 
kan alleen maar exclusief afgehuurd worden voor 2 tot 4 personen.

De dieptes lopen van 1,5 tot 3 meter. Er mag met maximaal 3 hengels per 
persoon gevist worden. Verwacht hier veel aanbeten, dus neem genoeg voer 
mee. Partikels moet u daar kopen. Stroom opladen kan via de eigenaar, of 
u kunt zelf een generator of accu met omvormer meenemen. Alle aassoorten 
werkten hier. Onthaakmatten, weegzakken en schepnetten zijn al aanwezig.

In het plaatsje Chemilly sur Yonne ligt het vierde water van Olivier, de 
eigenaar van Carpasens. Dit water is 20 hectare groot en is geschikt voor 
maximaal 20 vissers. Het water ligt schitterend en rustig in de bossen en 
tussen andere wateren.

Het grillig gevormde water heeft erg veel eilanden en mooie kantjes, 
waardoor elke visser veel privacy heeft. Twaalf stekken zijn er in totaal op dit 
water, waarvan 10 tweepersoons stekken en 1 driepersoons stek (stek 11) 
en 1 éénpersoons stekken (stek 12). In 2017 is een kleine aangrenzende 
plas nog toegevoegd aan het water (stekken 9 en 10). Dieptes gemiddeld 
2 meter en maximaal 2,5 tot 3 meter.

De bodem is grind en zand en af en toe een kleiachtig stukje. Er zitten 
ongeveer 800 karpers op dit water. Veel karpers tussen de 14 en 17 kg., 
flink wat karpers boven de 20 kilo en circa 5 vissen die rond of boven de 30 
kg. zitten. Geen gemakkelijk water, door de vele eilanden en obstakels. Een 
water, waar een roeiboot (zwemvest verplicht) verplicht is. Deze kunt u zelf 
meenemen, of ter plaatse huren. Voerboot en roeiboot zijn toegestaan. Een 
voorslag en wat sterkere gevlochten onderlijn zijn hier aan te raden.

Door de flinke aantallen graskarpers op dit water is het aan te raden puur 
en alleen met boilies te vissen. Gaat u met partikels en of pellets voeren, 
dan krijgt u gauw graskarpers op uw stek. Douche en toilet zijn aanwezig. 
Bij het douchegebouw vindt u stroompunten voor het opladen van accu’s. 
Beheerder André is altijd aanwezig en zal zorgen dat verblijf zorgeloos 
verloopt. Een prachtig water met erg veel mooie kantjes, eilanden etc. Maar 
wel voor de wat gevorderde visser. 

Carpox’R-prijzen 2023 (dagelijks aankomst mogelijk) 20 hectare

Les Chaumes is één van de nieuwste Carpasens-wateren en het 10 hectare 
grote water is begin 2019 geopend. Les Chaumes ligt vlakbij het water 
Carpox’R. Helaas moesten de twee chalets eind 2021 worden verwijderd 
van het water, dus er kan alleen vanuit de eigen tent gevist worden. De 
dieptes zijn tot circa 3,5 meter. De bodem bestaat uit zand en klei.

Het oude bestand bestaat naar schatting uit 300 karpers tot flink over de 20 
kilo en er zijn in de winter 2018/2019 nog eens 50 schubkarpers uitgezet 
met gewichten tot 22 kilo. Topvis in 2022 was 33,3 kilo en er zijn zeker 5 
verschillende karpers boven de 30 kilo gevangen en verscheidene karpers 
boven de 25 kilo gevangen. Er zijn vier grote tweepersoons stekken op het 

water, en stek 1 is zelfs voor drie vissers geschikt. U kunt wat last hebben 
van kreeftjes op het water. Boilies met krimpkous, vissen met tijgernoten en 
vissen met maïs is dan aan te raden, maar de kreeftjes zijn met name lastig 
in de paartijd gedurende twee weken meestal half juni. Verder is er een 
douche en een toilet aanwezig en een stroomoplaadpunt.

Bij Les Chaumes kunt u een losse stek boeken, maar ook kunt u het water in 
zijn geheel afhuren. Dagelijkste aankomst is mogelijk. De auto mag op de 
stek blijven staan. Het gebruik van een voerbootje is toegestaan en ook een 
roeiboot mag gebruikt worden (zwemvest verplicht, zelf meenemen). U dient 
zich te melden bij Carpox’R, waar de beheerder André u zal begeleiden naar 
Les Chaumes. Supermarkten aanwezig in Appoigny (3 kilometer). 

Prijzen Les Chaumes 2023

Prijs per nacht per visser op stek 1 € 40.- (min. 2 vissers, max. 3 vissers)
Prijs per nacht per visser stek 2, 3,4 € 45.- (bij 1 visser op de stek)
Prijs per week per visser stek 2,3,4  € 280.- (bij 1 visser op de stek)
Prijs per week gehele meer € 1400.-
Prijs niet-vissers per nacht € 10.-

Douche , toilet en oplaadpunt bij het meer aanwezig.

Prijs per week per visser op stek 1 € 245.-
Prijs per nacht per visser stek 2,3,4 € 40.- (bij 2 vissers op de stek)
Prijs per nacht per visser stek 2,3,4 € 245.- (bij 2 vissers op de stek)
Prijs per nacht gehele meer € 250.-

Gehele meer met 2 vissers € 325,- p.p.
Gehele meer met 3 vissers € 250,- p.p.

Huisdieren: toegestaan (wel bij boeking opgeven)

Gehele meer met 4 vissers € 225,- p.p.
Gasten / niet vissers € 105,- p.p.

Diable - Limousinstreek- Frankrijk (2 hectare, karpers tot 25 kg.)
870 km. v.a. Utrecht en 695 km.va. Brussel

Les Chaumes-Chemilly sur Yonne – Frankrijk (10 hectare, karpers tot 33 kg.)
afstand v.a. Utrecht 650 km. en v.a. Brussel 490 km.

Carpox’R-Chemilly sur Yonne (20 hectare, karpers tot 30 kg.)
Afstand v.a. Utrecht 650 km & v.a. Brussel 490 km.

Voerboot toegestaan en roeiboot verplicht
Prijs per nacht per visser € 45,-
Prijs per week per visser € 280,-

Gehele meer voor 7 nachten € 4000,-
Gehele meer voor 1 nacht € 600,-
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Grand Oriënt – Geraudot-Frankrijk (8 hectare, karpers tot 30 kg.)Iles3 / Cubic iles- La Tombe - Bourgogne-Frankrijk (24 hectare, karpers tot 40 kg.)

Iles3 of Cubic iles is misschien wel het bekendste water van Carpasens. Eind 
2013 is dit water aangekocht door de eigenaar van Carpasens en sindsdien 
is dit water gelukkig weer terug op de Nederlandse markt. 

Iles3 /Cubic Iles is een karperwater van 24 hectare dat onstaan is in 1974 
door zand- en grindwinning. Het is bijna 25 jaar verbonden geweest met 
de grote rivier de Seine, waardoor er een aantal grote schubkarpers en een 
paar grote spiegels zijn achtergebleven, nadat de verbinding met de rivier 
de Seine werd afgesloten. Het water is sinds een jaar of 20 een betaalwater. 

De dieptes variëren van 2 tot 6 meter en de gemiddelde diepte ligt rond 
de 3,5 meter. Er is een variabel bodemverloop met verschillende plateaus, 
richels, zandbanken. En er liggen drie flinke eilanden in het water, die 
natuurlijk ook hotspots zijn. Er zijn 18 stekken aan het water gemaakt 
Maximaal 15 vissers. Het zijn in principe 1-persoons stekken op stek 10 na, 
maar als u met 2 vissers bent, dan is het op diverse stekken mogelijk om 
twee stekken te boeken en op één stek samen te gaan zitten. De stekken 
zijn goed aangelegd en bieden veel ruimte op de stek en ook qua visruimte 
(meer dan 1 hectare per visser). Ondanks dat het 1-persoons stekken zijn is 
op elke stek ook meer dan genoeg ruimte voor twee tenten.

Via een verharde weg om het meer kunt u bij uw stek komen en uw 
materialen uitladen. Daarna dient u de auto op de centrale parkeerplaats 
te zetten.

Het karperbestand is heel erg goed en bekend van Korda-video’s. Zeker 
1000 karpers op dit water. Ook uniek voor een Frans water is dat ongeveer 
de helft van het bestand uit schubkarpers bestaat. Het gemiddeld gewicht 
ligt rond de 18-19 kg. en de toppers zitten al weer boven de 40 kilo. Er 
zwemmen tientallen karpers boven de 30 kilo op dit water en vele karpers 
boven de 25 kg. Veel zware karpers dus hier. Een water ook waar de 
eigenaar goed controleert of de regels goed naleefd worden in verband met 
de veiligheid van de grote karpers. Dus houd je aan de regels hier. Geen 
voerboot toegestaan en ook geen roeiboot.

Doordat het water in 2018 wiervrij gemaakt is, is een roeiboot niet meer 
toegestaan. Er mag met 3 hengels per persoon gevist worden. Een water 
waar vele records sneuvelen ! Wel een water voor de flink gevorderde visser. 
Onthaakmat, weegzak en schepnet zijn hier al aanwezig (borgsom € 200.- 
p.p.) Een waadpak is hier verplicht.

afstand Utrecht is 540 km en 375 km v.a. Brussel

Chateau Moulin – Thouron - Limousin-streek - Frankrijk (17 hectare, karpers tot 32 kg.)
850 km. v.a. Utrecht en 675 v.a. Brussel

We zijn blij met dit bekende karperwater in ons bestand. Het meer van 17 
hectare, dat wordt omringd door bossen en weilanden, heeft 18 stekken, 
terwijl het maar bevist mag worden door 10 vissers. Dus minstens 1,7 
hectare visruimte per karpervisser. Een zeer goed karperbestand, prachtige 
ruime stekken, perfecte service van de Engelse eigenaars en de prachtige 
rustige omgeving zorgen voor een geweldige karpervisvakantie.
Het meer van 17 hectare is ontstaan in de 11e eeuw toen het door 
monniken voor viskweek werd gebruikt. Slechts 10 vissers maximaal op 
dit water geven elke karpervisser geweldig veel ruimte. Bovendien krijg 
je door de wat grillige vorm van het water regelmatig het gevoel alsof je 
alleen op het water zit. Het is jaren een karperwater, waar meer dan 70 % 
van de vissers weer een 2e of 3e keer terugkomt. De mooie lelievelden, die 
vaak als verblijfplaatsen van de karpers dienen, zorgen voor extra insecten 
in het water. De bodem is van klei/leem en is vrij vlak. Soms wat zand/
grindplaten, plauteaus en een geul. Dieptes gemiddeld van 1,5 tot 2 meter 
en bij de dam treft je dieptes van 3 tot 4 meter aan. Het meer wordt gevoed 
door 3 natuurlijke stroompjes, zodat er zelfs in de warme zomermaanden 
genoeg zuurstof in het water zit.

Stekken: Er zijn 18 stekken (max.10 vissers), waarvan de meeste 
1-persoons stekken zijn. Er zijn echter ook een aantal grote 2-persoons 
stekken. Een aantal stekken zijn per auto bereikbaar en bij de andere 
stekken brengt de eigenaar of beheerder u en uw materiaal naar de stek. 
Er is een pad, dat rond het meer loopt en alle stekken met elkaar verbindt. 

U kunt geen stek van tevoren reserveren, maar bij aankomst is er stekloting.

Bestand: Er zitten 700-800 karpers (zowel spiegel- als schubkarpers) 
Gemiddeld gewicht rond de 16 kilo en topvis van 32 kilo. Flink wat vissen 
boven de 20 kilo en ook behoorlijk wat 25 kg.+ vissen. Verder flinke 
meervallen, snoeken en snoekbaars. In het clubhuis ziet u de foto’s van de 
grote karpers, die voor honderden nieuwe PB’s gezorgd hebben.

Accommodatie: bij het clubhuis, wat gemaakt is in de voormalige molen 
treft u op de eerste verdieping een 4-kamer appartement met 3 slaapkamers 
(2 x 2-pers.slaapkamer en 1x 1-pers.kamer), een woonkamer met TV 
(Engelse zenders), een douche en toilet en een compleet ingerichte keuken.

Faciliteiten: Een douche-(2 douches) en toiletruimte met wastafels. 
Bovendien zijn er rond het meer bij diverse stekken toiletten gemaakt.
 Verder een clubhuis met bar, waar o.a. frisdrank, een koud biertje of wijntje 
te krijgen is. Ook zijn er maaltijden mogelijk in het clubhuis tegen heel 
schappelijke prijzen. Een Engels of Europees ontbijt, een lunch of een warme 
avondmaaltijd (2 gangen). Het is er allemaal te krijgen. Verder staat er een 
BBQ op de damwand tot uw beschikking.

Boys Away Carping- St. Germain du Bois- Frankrijk (3 hectare, karpers tot 25 kg.)

7 nachten (za-za), één visser € 600,- p.p.
Niet-vissers € 70.- p.p.
Diner Pakket (ma t/m vrijdag) € 150.-
Korte trips 1 maand voor aankomst te boeken

De weken lopen van zaterdag tot zaterdag. Geen roeiboot en voerboot toegestaan.
Onthaakmat, weegzak en schepnet zijn aanwezig, borgsom € 200.-

Cubic iles / Iles3 – Prijzen 2023

Weekprijs vissers (za.-za.) € 350.- p.p.
Weekprijs niet-vissers  € 75.-p.p.
Gehele meer / lake exclusive € 3000.- (max. 10 vissers)
4-kamer appartement € 390.- per week (max. 5 personen, bedlinnen aanwezig)

Prijzen 2023 Chateau Moulin
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Grand Oriënt – Geraudot-Frankrijk (8 hectare, karpers tot 30 kg.)
afstand v.a. Utrecht 585 km. en v.a. Brussel 410 km.afstand Utrecht is 540 km en 375 km v.a. Brussel

850 km. v.a. Utrecht en 675 v.a. Brussel

Boys Away Carping- St. Germain du Bois- Frankrijk (3 hectare, karpers tot 25 kg.)
afstand v.a. Utrecht 750 km. en v.a. Brussel 625 km.

Dit water van 8 hectare ligt middenin een groot bosgebied van 450 hectare. 
Sinds 2013 is dit water een betaalwater geworden. Verscholen in het grote 
natuurgebied Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient vindt u dit prachtig 
gelegen water met 6 stekken (stek 1 en 2 zijn tweepersoons stekken, de 
overige zijn éénpersoons stekken). Bovenop het onbekende oude bestand 
zijn 800 karpers uitgezet, waarvan diverse karpers tot ver boven de 20 kilo. 
Topvis van circa 30 kilo en veel 20 kilo plus vissen en verschillende karpers 
boven de 25 kilo vissen en een gemiddeld gewicht van 15-16 kg. maken 
dit water tot een zeer interessant water. U kunt normaal gesproken een paar 
aanbeten per dag verwachten.

U vindt hier dieptes van maximaal 3,5 tot 4 meter en een gemiddelde 
diepte tussen de 1.80-2.50 meter. De vrij zachte klei bodem met ook flink 
wat harde stukken, kleine lelieveldjes, twee eilandjes maken dit water 
uitdagend voor zowel de gevorderde visser, als voor de beginnende visser.

Voerboten en roeiboten zijn toegestaan. Op elke stek ligt een eenvoudige 
roeiboot,die u kunt gebruiken, maar een roeiboot kan de vissen afschrikken.

Een clubhuis met een douche (gefilterd water uit een waterput, niet 
drinkbaar), toilet en stroomoplaadpunten (via generator; zelf brandstof 
meenemen), een eenvoudige keuken en een grote openhaard maken dit 
water toch heel compleet.

Een water met een prachtig bestand en gelegen in een geweldige mooie 
natuurlijke omgeving. Herten en wilde zwijnen komen soms tot op je stek 
(stekken 3 t/m 6 grenzen aan het bos), maar zijn niet gevaarlijk. Wel is het 
handig om uw aas in emmers goed af te sluiten. 

De stekken zijn goed verhard met grind, dus een goede hamer voor uw 
tentharingen is handig. Een paar stekken zijn wat ondieper bij de kant, 
dus het is raadzaam om lieslaarzen of een waadpak mee te nemen. In de 
zomer kan er zeker wat wiervorming zijn en zullen de dieptes wat minder 
zijn. Maximaal 8 vissers en als u het gehele water afhuurt, dan mag u met 
10 vissers op het water.

Het domein wordt in de winter voor de jacht gebruikt, vandaar dat het water 
gesloten is vanaf november tot eind maart. In het nabijgelegen dorpje Piney 
ligt een supermarkt, een bakker, slager en een tabakszaak. De eigenaar 
Fabrice is bijna dagelijks aanwezig. De auto mag op de stek blijven staan.

7 nachten / 1 week één visser € 295.- p.p.
7 nachten gehele meer (max. 10 vissers) € 1800.-
7 nachten niet-visser € 70.-
De weken lopen van zaterdag tot zaterdag. Korte trips zijn niet mogelijk.

Grand Orient – Prijzen 2023

Boys Away Carping is prachtig merencomplex in Bourgondië. De twee meren 
Etang Gallet (3 ha.) en Etang Du Bois (2,5 ha.) liggen in een schitterende 
omgeving, midden in de bossen. Auto’s en wegen zie en hoor je hier niet.

Etang Gallet is bijna 3 hectare groot en is het specimen water. Hier 
zitten wat minder karpers (circa 150 karpers) dan op Etang Du Bois (200 
karpers), maar wel met een hoger gemiddeld gewicht, dat rond de 15 kg. 
ligt. Toppers rond de 25 kg., veel vissen boven de 15 kg. en  enkele karpers 
boven de 20 kg. Prachtige stekken, die aangelegd zijn met grind. Voor elk 
type visser, maar zeker geen moeilijk water. Voor de struinende visser is 
er aan de achterkant een rustzone met diverse kanaaltjes, overhangende 
bomen etc.  Een heel leuk water voor maximaal 6 vissers en als je het 
water exclusief afhuurt, dan mag er met max. 6 vissers gevist worden. 
Tijgernoten, harde maïs en boilies doen het hier goed. Soms wat last van 
dwergmeervalletjes. Dieptes tussen de 1 meter en 1,5 meter. Bodem is klei 
en is vrij zacht. Wel diverse harde plekken.
Verder staat er op 5 meter van de stek een vrij luxe 3-kamer stacaravan 
met douche en toilet, electricteit en complete keuken en overdekt terras. 
Ook Wifi aanwezig.

Etang du Bois is 2,5 hectare en is het runwater van het complex. Met meer 
dan 225 karpers kun je hier behoorlijk wat runs verwachten. Toppers tot rond 
de 20 kg.  Veel karpers tussen de 10 en 14 kg., maar door de uitzettingen 
de laatste 2 jaren ook regelmatig wat zwaardere karpers. Bodem is wat 
zachte klei. Een zeer gemakkelijk meer, waar 5-10 runs op een dag geen 
uitzondering zijn. Op dit water is in 2014 een vrij luxe stacaravan gezet op 7 
meter van het water. De stacaravan heeft 2 slaapkamers. Verder een keuken, 
douche, toilet en electriciteit en Wifi.

Accommodatie: Op beide meren een luxe 3-kamer stacaravan met 
douche, toilet, keuken etc. De stacaravan van Etang Gallet is wat groter. 
Op beide wateren zijn in de winter van 2020 extra karpers uitgezet van 
15-18 kilo.

Faciliteiten: Stroomoplaadpunt, een diepvries voor aas, koelkast voor 
etenswaar, douche, toilet.

De eigenaar woont op het terrein en kan u altijd helpen met excursies 
etc. Een heerlijke bestemming, waar elke karpervisser veel plezier kan 
beleven. Gezien de accommodaties ook een ideale bestemming voor een 
gezinsvakantie, of voor groepen, die wat comfort willen hebben.

7 nachten gehele meer Etang du Gallet (max. 6 personen) incl. stacaravan  € 1000,-
7 nachten gehele meer Etang du Bois (max. 6 personen) incl. stacaravan  € 1000,-
7 nachten halve meer Etang du Bois (max. 2 vissers) incl. stacaravan  € 750,-
7 nachten per gast in eigen tent   € 70,- 

De stacaravans zijn geschikt voor max. 4 personen
Gasten in de stacaravan zijn gratis tot max.6 personen totaal
Bijkomende kosten:
Borgsom € 100,- krijgt u terug als u de caravan en het interieur netjes achter
laat. Bedlinnen, kussens en dekbedden zijn gratis aanwezig. Eindschoonmaak zelf verzorgen.

Boys Away Carping – Prijzen 2023
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Le Lodge - Cuy /Pont sur Yonne- Bourgogne-Frankrijk (2 hectare, karpers tot 24 kg.)Etang Ulysse-Lassicourt-Frankrijk (4 hectare, karpers tot 27 kg.)
afstand 520 km. va.Utrecht en 350 km. v.a. Brussel

Grand Chene – Droupt sur Basle- Frankrijk (1,6 hectare, karpers tot 31 kg.)
afstand v.a. Utrecht 560 km.va Brussel 390 km

Chateau d’Eau –Marolles sur Seine-Frankrijk (25 hectare, karpers tot 32 kg.)

Etang Ulysse is het nieuwe water van de eigenaar Yannick, van Grand 
Chene. Etang Ulysse is een voormalige grindafgraving van 4 hectare in de 
regio Champagne Ardennen, vlakbij het plaatsje Lassicourt gelegen. Ruim 
4 jaar geleden zijn er ruim 500 karpers op dit water uitgezet. Sindsdien is 
het water nauwelijks bevist. De zwaarste karper, die er tot dusver gevangen 
is, zitten rond de 27 kilo. Veel karpers tussen de 12 en 16 kilo, maar ook 
kleinere vissen door natuurlijke aanwas. In 2022 zijn er flink wat karpers 
boven de 20 kilo gevangen. U kunt hier veel aanbeten verwachten. De 
dieptes van deze grindafgraving liggen tussen de 2 en 5 meter. De bodem 
bestaat uit zand en grind en is vrij hard. Een groot plateau ligt er in het 
midden van het water, pal voor de stekken van het chalet.

Het water ligt aan een doorgaande weg (D-396), maar hier heb je weinig 
last van. Het huisje ligt al gauw 400 meter van deze weg.

Aan de lange kant van het water is een mooi stenen huisje/chalet neergezet. 
Dit huisje bestaat eigenlijk uit één grote ruimte, met een afgescheiden 
douche en toiletruimte.

Verder een compleet ingerichte keuken, met gasfornuis, koelkast, vriezer 
voor uw aas, een tweepersoons bed en een uitklapbaar 2-persoons bankbed. 
Totaal dus 4 slaapplaatsen. Verder een eethoek en TV en een mooi terras. 
Kussens, dekbedden en bedlinnen is aanwezig. De eindschoonmaak dient u 
zelf te verzorgen. Huisdieren zijn toegestaan. Een leuk water voor families of 
voor karpervissers, die graag wat meer comfort willen hebben.

Twee zeer ruime stekken liggen op 10-15 meter van het huisje. Je kunt zeker 
met 3 vissers en waarschijnlijk ook wel met 4 vissers voor het huisje vissen. 
Het domein is afgesloten door een hek en een poort met cijferslot.

Het water ligt op circa 3 kilometer van Brienne Le Chateau, waar u twee 
grote supermarkten kunt vinden, een bakker, een tabakswinkel, diverse 
restaurants etc. 

Gehele meer met 1 of 2 visser voor 1 week (za-za) € 950.-
Gehele meer met 3 vissers voor 1 week € 1200.-
Gehele meer met 4 vissers voor 1 week € 1450.-
Niet-vissers zijn gratis
Huisdieren zijn toegestaan

Prijzen 2023 Etang Ulysse:

Gelegen in de buurt van de Troyes in de provincie Aube in Frankrijk ligt 
het prachtige 1,6 hectare grote water Grand Chene. Een prachtig water 
met een prima accommodatie. Het water is ontstaan 60 jaar geleden door 
grindwinning. De dieptes van het meer variëren van 2,5-3 meter tot 4.20 
meter. Het visbestand bestaat uit diverse mooie koikarpers, spiegelkarpers 
en enkele schub- en graskarpers en verder een paar steuren. Er zitten een 
flink aantal karpers boven de 20 kg. op het water met een topper van rond 
de 31 kg.

Aan het meer heeft u een uitstekend ingericht chalet en maisonette tot 
uw beschikking. Het chalet beschikt over 4 slaapplaatsen (één ruimte met 
2 tweepersoons bedden), een eethoek met tv. Naast het chalet bevindt 
zich een maisonnette met een douche en toilet, een compleet ingerichte 
keuken (koelkast, magnetron, koffiezetapp., gasfornuis, borden/bestek/
glazen etc) en een groot overdekt terras met picknicktafel en barbecue. Het 
bedlinnen (lakens, slopen, dekbedhoezen etc.) is aanwezig (gratis) en ook 
de dekbedden en kussens. Een borgsom is niet nodig. De eindschoonmaak 
dient u zelf te verzorgen.

Op 500 meter afstand van het water ligt het plaatsje Droupt-Saint-Basle 
waar u een bar, restaurant en een tabakswinkel aantreft. Op 4 km. afstand, 
in Mery sur Seine vindt u alle soorten winkels, o.a. een bakkerij, supermarkt 
en ook een benzinepomp.

Op 25 km. afstand in de oude stad Troyes treft u o.a. een grote kleding/
shopping outlet van Mac Arthur Glen. Op 500 meter afstand van het water 
ligt het plaatsje Droupt-Saint-Basle waar u een bar, restaurant en een 
tabakswinkel aantreft. Op 4 km. afstand, in Mery sur Seine vindt u alle 
soorten winkels, o.a. een bakkerij, supermarkt en ook een benzinepomp. 
Op 25 km. afstand in de oude stad Troyes treft u o.a. een grote kleding/
shopping outlet van Mac Arthur Glen.

Huisdieren zijn toegestaan. Een leuk water voor families of voor karpervissers, 
die graag wat meer comfort willen hebben. Wees snel met reserveren, want 
dit water is erg populair. 

week van zaterdag tot zaterdag

Chalet en het gehele meer met 2 vissers € 950,-
Chalet en het gehele meer met 3 vissers € 1200,-

Bedlinnen is aanwezig (gratis). Eindschoonmaak zelf verzorgen
Honden zijn toegestaan (opgeven bij boeking)
Er zijn 4 slaapplaatsen. Niet-vissers zijn gratis

Prijzen 2023 Grand Chene
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Le Lodge - Cuy /Pont sur Yonne- Bourgogne-Frankrijk (2 hectare, karpers tot 24 kg.)

Het meer “Chateau d’Eau” (25 hectares) maakt deel uit van het 70 hectare 
grote “Domaine Les Marolles” en is gelegen in het dorpje Marolles sur 
Seine, vlakbij Troyes. De bakker, superette, tabakswinkel en apotheek 
liggen op loop- of fietsafstand van het meer.

Chateau d’eau is een gravel put van ongeveer 40 jaar oud. Er zwemt een 
mooi en gevarieerd karperbestand. Er zijn in de winter 2020/2021 nog 
circa 150 karpers uitgezet  met een gemiddeld gewicht van 17 kilo uitgezet 
en in de winter 2021/2022 ook nog eens 150 extra karpers en winter 2022 
nog 65 karpers uitgezet. De grootste vis tot nu toe gevangen is 32 kg, maar 
er zijn ook al veel vissen van net onder de 30 kg. Hoe groot het bestand is, 
is nog onbekend, maar tijdens testsessies was 60 procent van de karpers op 
de mat van het oude bestand.

De bodem van zand, grind en klein varieert in diepte tussen 1,5 en 7 meter. 
Het water ligt in een prachtige, zeer natuurlijke en beboste omgeving. Er 
liggen aardig wat obstakels (bomen, takken etc.) langs de kanten. Op 
Chateau d’Eau is het dan ook aan te raden (en zelfs verplicht) om een 
roeiboot te hebben, ook omdat er in de zomer en het najaar wiervorming is. 
Je mag hier ook een voerboot gebruiken.

De stekken zijn ruim en goed te bereiken met de auto en de auto mag op 
de stek blijven staan. Elke stek is geschikt voor 1 à 2 vissers en sommigen 
zelfs voor 3 vissers (stek 6 en 8). Sinds april 2021 is er een sanitaire 
gelegenheid bij de ingang van het meer aanwezig met douche en toiletten 
en stroomoplaadpunten. De entree bevindt zich ongeveer tussen stek 2 en 
3. Een water met nog weinig dressuur, waar een flinke voerplek zeker werkt. 
Wel raden wij u aan zoveel mogelijk met boilies te vissen, omdat partikels 
gauw de aanwezige brasems aantrekken. De auto mag op de stek blijven 
staan. Een water voor de gevorderde visser. 

Afstand v.a. Utrecht 575 km. & v.a. Brussel 415 km.

Prijs per nacht per visser € 55.-  (1 visser op tweepers. stek)
Prijs per nacht per visser € 45.-  (met 2 vissers op tweepers.stek)
Prijs per week per visser € 350.-  (1 visser op tweepers. stek)
Prijs per week per visser € 300.-  (met 2 vissers op tweepers.stek)
Prijs niet visser per nacht € 10.-
Gehele meer per week € 3500.-
Gehele meer per nacht € 550.-
Aankomst is dagelijks mogelijk. Huisdieren toegestaan. 

Chateau d’Eau – prijzen 2023

afstand 520 km. va.Utrecht en 350 km. v.a. Brussel

afstand v.a. Utrecht 560 km.va Brussel 390 km

Chateau d’Eau –Marolles sur Seine-Frankrijk (25 hectare, karpers tot 32 kg.)
afstand v.a. Utrecht 540 km. en v.a. Brussel 375 km

Le Lodge staat nu al 10 jaar in de brochure van Visvakanties.nl en we 
hebben in die jaren vele positieve reacties gekregen over deze bestemming. 
Het water zelf is ruim 15 jaar oud en is door zand- en grindwinning 
ontstaan. Het is ruim 2 hectare groot en het gehele landgoed is circa drie 
hectare. Het water ligt in het plaatsje Cuy,vlakbij Pont sur Yonne en ook 
vlakbij de andere wateren van Carpasens en is geheel omheind. Direct aan 
het water staat een prachtig chalet. Dit chalet heeft 2 bedbanken op de 
begane grond en op bovenverdieping zijn er nog een grote slaapruimte met 
slaapplaatsen voor 4 personen. U vindt verder in het chalet een badkamer 
met douche en toilet, een woonkamer met eettafel en stoelen, een zitbank, 
een houtkachel en een volledig ingerichte keuken met 4 pits gasfornuis, 
een koelkast, pannen, bestek, borden etc. en een prachtig terras. De 
achterliggende weg kan soms voor wat geluidsoverlast zorgen.

Het water zelf is een grindafgraving van 2 hectare en heeft een zeer 
goed karperbestand. Zeer veel grote schubkarpers, rijenkarpers en mooie 
beschubde spiegels treft u hier en voorn, snoek en zeelt. De topvis zit rond 
de 24 kg., maar wie weet zwemmen er nog zwaardere karpers in dit water. 
Er zwemmen een klein aantal 20 kg. + vissen in dit water. De dieptes 
lopen tot 5 meter en gemiddeld is het circa 2-3 meter diep. Natuurlijk is 
dit een ideaal water voor de karpervisser en zijn gezin, maar ook voor een 
klein groepje. Maximaal 2 vissers (eventuele 3e visser op aanvraag) en 2 of 
3 niet-vissers. Een roeiboot is aanwezig op het water.

Aankomst kan vanaf 14.00 uur en het zou ideaal zijn, als u rond 14.00 
uur aan zou komen.
Vertrek dient weer voor 10.00 uur te gebeuren.

Een borgsom van € 200.- dient u bij aankomst te betalen bij Le Lodge 
en u krijgt deze weer terug als u de woning en het interieur weer netjes 
achterlaat.
Bedlinnen is gratis aanwezig, evenals kussens, dekbedden etc.
De eindschoonmaak dient u zelf te verzorgen.

Er kan alleen voor volle weken geboekt worden. De weken lopen van zaterdag tot zaterdag
(max. 2 vissers, 3e visser op aanvraag)

19 november 2022-03 maart 2023 1 week gehele meer met Chalet € 600,-
04 maart 2023- 30 juni 2023 1 week gehele meer met Chalet € 1150,-
01 juli 2023 - 01 september 2023 1 week gehele meer met Chalet € 1300,-
02 september 2023 - 17 november 2023 1 week gehele meer met Chalet € 1150,-

Bij aankomst dient u een borgsom van € 200,- te betalen. Deze borgsom krijgt u terug als u het chalet en het interieur weer netjes achterlaat.
Bedlinnen, kussens en dekbedden zijn gratis aanwezig. De eindschoonmaak dient u zelf te verzorgen. Huisdieren op aanvraag. Bij meer dan 4 personen prijs op aanvraag.

LE LODGE-PRIJZEN 2023
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Les Noisats-Gurgy en Bourgogne-Frankrijk (1,5 hectare, karpers tot 29 kg.)
afstand 650 km. v.a. Utrecht en 490 km. v.a. Brussel

Les Noisats is een nieuw water van Carpasens. Les Noisats, een vismeer van 
1,5 hectare is gelegen in het plaatsje Gurgy en Bourgogne. Het water is 
huurt u altijd exclusief, dus geen vreemde vissers op het water. Les Noisats 
is ontstaan door zand-en grindwinning. De dieptes zijn tussen de 1,8 met 
en 2,8 meter met een gemiddelde diepte van 2,2 meter. Karpers op dit 
water tot 28,9 kilo. Een prima karperbestand. Het water is geschikt voor 
maximaal 2-3 vissers. U huurt het water altijd in zijn geheel / exclusief.

Het gebruik van een voerbootje is toegestaan en ook een roeiboot mag 
gebruikt worden (zwemvest verplicht, zelf meenemen). U dient zich te 
melden bij Carpox’R, waar de beheerder André u zal begeleiden naar Les 
Noisats. 

Les Tomery’s-Bourgogne-Frankrijk (7 hectare, karpers tot 32 kg.)
afstand v.a. Utrecht is 580 km. Brussel 420 km.

prijs per week per visser  € 280.-
prijs per nacht per visser  € 50.-
prijs per nacht voor niet-visser  € 10.-
U huurt dit water altijd exclusief / in zijn geheel. Electriciteit op de stek. Douche en toilet op korte afstand.

Prijzen 2023 Les Noisats

Little Christophe - Saint Christophe/ Lesmont - Frankrijk (2 hectare, karpers tot 31 kg.)
550 km.v.a. Utrecht en 390 km.v.a. Brussel

Little Christophe is een geheel omsloten prive domein van circa 4 hectare 
met een prachtig vismeer van bijna 2 hectare. Gelegen midden in de 
Champagne-streek vlakbij het Brienne le Chateau in het plaatsje Saint 
Christophe/ Dodinicourt. Door het azuurblauwe water heeft Little oftewel 
Petit Christophe een betoverend uiterlijk. U kunt er geen losse stek huren, 
want u moet altijd het gehele water met woning afhuren. Omdat u het 
gehele complex huurt kunt alle stekken benutten.

Het karperbestand van Petit Christophe bestaat uit spiegel, leder en 
schubkarpers, waarvan er een aantal flink over de 20 kilo-grens heen 
gaan. Zwaarste karper in 2020 en 2021 was 31 kg. schub. Ook kunt u 
hier op zeelt, forel, snoek en voorn vissen. Wel dressuur op het water. Door 
de gevarieerde dieptes (2 tot 5 meter met enkele diepere delen tot 6 a 7 
meter) en het voedselaanbod van o.a. kreeftjes groeien de karpers hier zeer 
goed en zijn kerngezond. Er geld geen maximum aantal vissers, maar wij 
adviseren niet meer dan 2 tot 3 vissers. De bodem is van lichtgekleurde klei 
met grind. Op verschillende plaatsen zijn lelievelden, maar deze zijn niet 
storend, tenzij u er middenin gaat vissen.

Er bestaat geen reglement, maar vanzelfsprekend dient u alle gevangen 
vissen weer levend terug te zetten. En een onthaakmat dient u ook te 
gebruiken. Er is een roeiboot aanwezig (waar u eventueel uw eigen 
electromotor op kunt schroeven), die u gratis mag gebruiken. Ook zijn 
op afstand bestuurbare voerbootjes toegestaan. Maximaal 4 hengels per 
persoon.

Accommodatie: Op circa 25 meter van de grootste stek staat een knusse 
3-kamer woning met televisie en aangebouwde serre. In de woning treft u 
een volledig ingerichte keuken (pannen, borden, bestek, glazen etc. zijn 
aanwezig) inclusief een koel- vriescombinatie en een magnetron. Verder op 
de begane grond vindt u een eethoek, zithoek met slaapbank (slaapplaats 
voor 2 personen) een kleine TV, Wifi en een overdekte serre. Verder een 
badkamer met wastafel, douche en toilet. Op de 1e verdieping treft u twee 
2-persoons slaapkamers, waarvan er eentje op het meer uitkijkt.

Huisdieren:   niet toegestaan 
Borgsom:  geen
Bedlinnen:  aanwezig, (gratis)
  evenals kussens en dekbedden
Eindschoonmaak: zelf verzorgen.
Een zeer populair water, waarbij u ruim van tevoren dient te reserveren.

Aankomst en vertrek op zaterdag

Chalet & gehele vismeer voor 7 nachten € 1200,-
Winterprijs ( november t/m april) € 900,-

Bedlinnen,dekbedden, kussens aanwezig, (gratis). Huisdieren niet toegestaan. Eindschoonmaak zelf verzorgen. Wifi aanwezig.

Prijzen Little Christophe 2023

Op 5 minuten rijden van Le Prunet ligt bij het plaatsje Gisy les Nobles het 
7 hectare grote water Les Tomery’s. Dit water is heel rustig gelegen, tussen 
bossen en weilanden. Dit meer is sinds eind 2011 onder het beheer van 
Carpasens. Les Tomery’s is ook een grindafgraving en heeft dieptes van 3 
tot circa 6 meter. Er zwemmen rond de 300 karpers op dit water, waarvan 
de gemiddelde gewichten tussen de 15 en 17 kg. zijn. Topper op dit water 
is 32 kg. en flink wat vissen boven de 20 kg.

De bodem is vrij gevarieerd; plateaus, kuilen, harde stukken, zachte stukken, 
ondiepe kantzones. Natuurlijk voedsel, zoals kreeftjes, garnalen etc. zorgen 
voor een perfecte gezondheid van het bestand. Voerboten en roeiboten zijn 
toegestaan. In de zomer en het najaar kunt u last hebben van wiervorming. 
Er is een hoek aanwezig, waar je met 4-5 vissers erg dicht bij elkaar kunt 
zitten en toch het gehele water kunt bevissen. Een leuk water voor groepjes 
van vier, vijf of zes vissers, die een meer exclusief af willen huren. Alleen een 
eenvoudig toilet aanwezig. Geen douche en geen oplaadpunten. Maximaal 
geschikt voor 6 vissers.

Voerboot en roeiboot toegestaan, ook bij individuele boekingen
Prijs per nacht per visser € 40.- p.p.
Prijs per week per visser € 245.- p.p. per week
Prijs gehele meer per week € 1600.-
Niet-vissers € 10.- per nacht

Les Tomery’s – prijzen 2023 (7 hectare)

NR.04-Marolles sur Seine-Frankrijk (5 hectare, karpers tot 25 kg.)

La Darse-Marolles sur Seine-Frankrijk (Rivier, wisselend)
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afstand 650 km. v.a. Utrecht en 490 km. v.a. Brussel

afstand v.a. Utrecht is 580 km. Brussel 420 km.

550 km.v.a. Utrecht en 390 km.v.a. Brussel

NR.04-Marolles sur Seine-Frankrijk (5 hectare, karpers tot 25 kg.)

La Darse maakt deel uit van het 70 hectare grote “Domaine Les Marolles”, 
in het plaatsje Marolles sur Seine en is het derde water wat op dit grote 
domein ontwikkeld is. La Darse ligt naast het 25 hectare grote Chateau 
d’Eau. La Darse is wat anders van opzet dan de andere 3 wateren. La 
Darse grenst aan een gekanaliseerd deel (circa 1 hectare groot) van de 
grote rivier de Seine en staat in open verbinding met de Seine. Vanaf La 
Darse kunt u 21 kilometer varen over de rivier de Seine en een deel van 
de rivier de Yonne.

Het water is geschikt voor veel soorten vissers. U kunt met vastlood vanaf 
de kant vissen, u kunt er feeder vissen, u kunt met de roeiboot (er is een 
boothelling) op meerval en karper vissen en op snoek, u kunt er met de 
bellyboot vissen. Op circa 10 meter van het water staat een 3-kamer 
chalet met eigen douche en toilet, twee slaapkamers, complete keuken, 
terras. Voor het chalet dient u een borgsom te betalen. Ook kunt u vanuit 
het chalet op stek 1 van Chateau d’Eau vissen. Wel dient u een tent op te 
zetten bij Chateau d’Eau vanwege de afstand. Kortom een water met erg 
veel mogelijkheden.

Afstand v.a. Utrecht 540 km. & v.a. Brussel 375 km.

Chalet met stek La Darse voor 1 visser € 600.- per week
Chalet met stek La Darse voor 2 vissers € 800.- per week
Niet-vissers in chalet €  70.- per week
Chalet & stek La Darse incl. stek 01 Chateau d’Eau 1 visser € 950.- per week
Chalet & stek La Darse incl. stek 01 Chateau d’Eau 2 vissers € 1400.- per week
Chalet & stek La Darse incl. stek 01 Chateau d’Eau 3 vissers € 1600.- per week
Borgsom voor het chalet is € 200.- ( bij aankomst betalen). Deze krijgt u terug als u het chalet en het interieur weer netjes achterlaat. Eindschoonmaak zelf verzorgen.
Bedlinnen is aanwezig. Voor het vissen op de Seine en de Yonne is een visvergunning nodig, prijs circa € 50.-. Deze kan verzorgd worden door de eigenaar.

La Darse-prijzen 2023:

La Darse-Marolles sur Seine-Frankrijk (Rivier, wisselend)
afstand v.a. Utrecht 540 km. en v.a. Brussel 375 km

NR.04 is het maakt deel uit van het 70 hectare grote “Domaine Les 
Marolles”, in het plaatsje Marolles sur Seine en is het vierde meer, dat 
op dit grote domein als karperwater wordt aangeboden. Het water is 5 
hectare en samen met de 200 karpers, die uitgezet zijn eind 2022 wordt 
het totale karperbestand geschat op circa 250-300 karpers. Topvis rond 
de 25 kilo. Veel karpers tussen de 7 en 12 kg. De bodem bestaat uit zand 
en grind. Een vrij gemakkelijk water, zonder dressuur. Er worden in de 
winter 2022/2023 een aantal stekken aangelegd. De reeds bestaande stek 
1 kan alleen met chalet geboekt worden. Dit chalet heeft twee slaapkamers, 
complete keuken, douche en toilet, stroom en verlichting. Omdat het chalet 
op 10-15 meter van de stek ligt, dient u bij het nachtvissen wel een tent 
op de stek te zetten.

Borgsom:  € 200.-
(bij aankomst betalen. Krijgt u terug als u het chalet netjes achterlaat)

Bedlinnen:  is ter plaatse aanwezig evenals kussens
Eindschoonmaak: zelf verzorgen

Chalet met stek 01 voor 1 visser € 800.-  ( ook visrecht op stek 04 van Little Castle )
Chalet met stek 01 voor 2 vissers € 1050.-  ( ook visrecht op stek 04 van Little Castle)
Chalet met stek 01 voor 3 vissers € 1300.-  ( ook visrecht op stek 04 van Little Castle)
Chalet met stek 01 voor 4 vissers € 1550.-  ( ook visrecht op stek 04 van Little Castle)
Niet-vissers in chalet € 70.-
Andere stek op NR.04 per week € 210.-  ( overnachting in eigen tent)
Andere stek op NR.04 per nacht € 30.-  ( overnachting in eigen tent)
Bij verblijft in chalet en nachtvissen op stek 01 van NR.04 dient u een tent op te zetten op de stek
Bij verblijf in chalet en nachtvissen op stek 04 van Little Castle hoeft u geen tent op te zetten.

NR.04 – Prijzen 2023:
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Algemene voorwaarden 
Visvakanties.nl 
Is een dienstverlener en bemiddelt op het gebied van reizen als reisagent 
tussen de reiziger enerzijds en een aantal reisorganisaties, accommodatie-
verschaffers en visrechtverleners anderzijds. Visva- kanties.nl verleent deze 
diensten in uw opdracht. De boekingsvoor- waarden zijn van toepassing 
op alle vormen van dienstverlening en bij informatie aanvraag en bij 
boeking treft u achterop uw boekingsformulier deze voorwaarden. Verder 
zijn de Boekings- voorwaarden te vinden op onze internet-site (www. 
Visvakanties.nl). Bovendien zijn de Reisvoorwaarden (met hierin o.a. 
annulerings- voorwaarden, verplichtingen van reiziger en reisorganisatie 
etc.) van toepassing. Een exemplaar ontvangt u bij informatie aanvraag en 
bij boeking. Visvakanties.nl is ingeschreven in het handels- register van de 
Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nr. 51426293. 

De reservering 
U kunt uw reservering via internet of telefonisch aan ons door- geven. 
Vervolgens ontvangt u van ons de reserveringsbescheiden, bestaande uit: 

• de reserveringsbevestiging/boekingsformulier 
• de polisvoorwaarden van de event. afgesloten reis- en/of annu- lerings-

verzekering 
• de routebeschrijving 
• eventueel aanvullende informatie over uw bestemming of accom- mo-

datie Zodra wij uw reservering ontvangen hebben, leggen wij de accom-
modatie of het viswater voor u vast. Soms is het nodig de accommodatie 
aan te vragen bij de reisorganisatie, accommoda- tieverschaffer of 
visrechtverlener. Wij informeren 

u dan zo snel mogelijk of de reservering door kan gaan. Reser- veringen 
zijn rechtsgeldig indien Visvakanties.nl de naam van de opdrachtgever, de 
voorletters en geboortedata van de hoofdboeker kan verleggen al bewijs 
van reservering. 

Annuleringsvoorwaarden 
1. Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst wordt 30% van 

de reissom, zijnde de aan-betaling. 
2. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de 

dag van aankomst wordt 35% van de reissom in reke- ning gebracht. 
3. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (inclusief) 

vóór de dag van aankomst wordt 40% van de reissom in rekening 
gebracht. 

4. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) 
bedragen de annuleringskosten 50%. 

5. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclu- sief) 
vóór de aankomstdag bedragen de annuleringskosten 75%. 

6. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de aankomstdag 
90% v.d. reissom. 

7. Bij annulering op de aankomstdag of later is de reiziger de volle reissom 
verschuldigd. 

Klachten 
Hoewel wij er vanuit Nederland alles aan doen om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken, kan er toch iets misgaan bij de accom-
modatieverschaffer of visrechtverlener. Klachten dient u altijd direct kenbaar 
te maken bij de accommodatieverschaffer of visrechtverlener. Deze zal dan 
trachten uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen en zal, zo mogelijk, een 
klachtenrapport verstrekken. Indien u op eigen beweging de bestemming 
verlaat of uw klacht niet kenbaar maakt bij de accommodatieverschaffer 
of de visrecht- verlener, dan kan het eventuele recht op schadevergoeding 
worden uitgesloten of beperkt. 
Mocht de klacht ter plaatse niet op te lossen zijn, dan raden wij u aan, 
tijdens uw verblijf, contact op te nemen met ons, Visvakanties. nl. Ook na 
kantoortijden te bereiken. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt 
opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk en gemo- tiveerd aan ons voorleggen 
(binnen 1 maand na thuiskomst) en zullen wij proberen dit alsnog recht te 
zetten. 

Aansprakelijkheid 
Aan het samenstellen van onze brochure hebben wij de grootste zorg 
besteed. Eventuele fouten en/of vergissingen in deze brochure binden 
ons niet. Voor de juistheid van door derden verstrekte infor- matie en/of 
foldermateriaal of foto’s zijn wij niet aansprakelijk. 

Deze bestemmingen en nog diverse 
andere bestemmingen vindt u op: 
WWW.VISVAKANTIES.NL 
of bel: 040 - 204 09 92
of mail: info@visvakanties.nl
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