Karpervissen in Spanje - Mequinenza aan de Ebro
Het dorpje Mequinenza, gelegen aan de
samenloop van Cinca/Segre met de Ebro, is
bekend vanwege de meerval visserij. Minder
bekend is echter dat het tevens een prima
bestemming is voor de karpervisserij met
uitstekende mogelijkheden op 2 nabij gelegen
stuwmeren. Vooral in de koude maanden

(november/ februari) worden goede vangsten
gedaan van kapitale bronskleurige schubkarpers
die zich in de nabijheid van het viskamp
ophouden. Naast de schubkarpers komen ook
dikbuikige spiegels voor.

Verder heeft Bavarian in Mequinenza een hengelsportwinkel waar u materiaal van topkwaliteit kunt huren of
aanschaffen en waar aas voor het vissen op meerval,
snoekbaars en karper te koop is.

Bavarian Guiding Service
Wij werken samen met de Duitse organisatie
“Bavarian Guiding Service” die een eigen
viskamp heeft aan de oever van de Ebro.
Het team van Bavarian Guiding Service bestaat
uit zeer ervaren en deskundige visgidsen, die
allemaal de Engelse taal machtig zijn.
U kunt voor één of meerdere dagen een visgids
inhuren. Alle regionale en plaatselijke
vergunningen worden via Bavarian geregeld.
Voor klanten die per vliegtuig naar Spanje reizen
kunnen transfers worden georganiseerd.

De boten
Bij alle arrangementen zijn boten van uitstekende
kwaliteit en uitgerust met 15 pk buitenboordmotor en
dieptemeter. U kunt ze “voor de deur” afmeren aan de
steiger van het viskamp. Vanuit het kamp kunt u vissen
op de rivier en het nabij gelegen stuwmeer.

Het viskamp
Het complex beschikt over eenvoudige blokhutten voor 2 personen, een servicegebouw met
douches en toiletten, een gemeenschappelijke
hut met kookmogelijkheden en keukenuitrusting,
aanlegsteigers en botenverhuur.

Hoe kouder het weer hoe meer de Ebro-karpers
schijnen te eten! Een prettige bijkomstigheid is
dat tijdens deze periode de hengeldruk laag is en
de temperatuur meestal hoger dan bij ons.
In deze periode kunt u uitstekend op snoekbaars
vissen, zowel bij Mequinenza als op de 120 km
lange Mar de Aragon (meer van Caspe).

Overige accommodaties
Naast het viskamp beschikt Bavarian Guiding Service
over diverse appartementen bij Mequinenza én 3 fraai
gelegen huizen met eigen steiger aan het aan het "Mar
de Aragon" (het meer van Caspe).
Het pas gerenoveerde restaurant "Bellavista" biedt
naast Duitse en Oostenrijkse gerechten een keur aan
Spaanse specialiteiten.

