Karpervissen in Zuid-Afrika – African Gold
African Gold wordt gerund door Gary Holden en
staat borg voor een unieke ervaring op prachtige
toplocaties voor de visserij op grote karper. Dit
zijn Klaserie Dam (met het Zuid-Afrikaanse
record van 64 lb) én Donaldson Dam (met
karpers tot 58 lb). Deze topstekken en het
bekende Kruger Nationaal Park maken uw
vakantie tot een onvergetelijk avontuur met
kans op: THE BIG SIX (leeuw, olifant, luipaard,
neushoorn, buffel en ……..karper).

Het kan er erg heet worden maar door de hoge
ligging (1500 meter) voelt het meestal prettig
aan. Veel gasten maken van de gelegenheid
gebruik om het in 1898 tot stand gekomen
Kruger Nationaal Park te bezoeken.

Klaserie Dam biedt nog het echte Afrika. Dit
stuwmeer van ruim 120 hectare bevat veel oude
karpers van immense afmetingen en gewicht. Er
zijn meer dan 60 exemplaren van 50 lbs of meer
gevangen! De vissen zijn schuw en het vergt
veel inspanning om deze “big bellys” aan de
schubben te komen. Er zijn boten en kano´s
beschikbaar. Klaserie Dam is gelegen tegen het
wereldberoemde Kruger Park op circa 6 uur
rijden van Johannesburg.

Donaldson Dam, gelegen in het hart van het
goudmijn district vlak buiten Johannesburg,
biedt het goud van Afrikaanse schubkarpers met
gewichten tot 58 lb. De karpers zijn in 1980
uitgezet in dit unieke meer van bijna 10
hectare.

Er zijn 12 bivvy-stekken die voorzien zijn van
een houten steiger en die allen goede vangsten
opleveren. Naast toiletten/douches is er een
ruimte met rietendak voor het uitwisselen van
ervaringen en technieken of om even te relaxen
in de schaduw.
Er zijn boten beschikbaar voor het verkennen
van je stek en het voeren.

Op het terrein staat ook een Rondhaval, een typisch
Afrikaanse rondhuis, dat is voorzien van een 2-persoonsslaapkamer en een badkamer met warm en koud
stromend water. Uitermate geschikt voor uw vrouw of
vriendin....

De zomertemperatuur loopt op tot 33º met af en toe een
verfrissende regenbui. De winterperiode van juni tot
september is regenvrij met temperaturen van 20º
overdag tot 4º ’s nachts.
Volledig verzorgde arrangementen
Wij bieden onze klanten een volledig verzorgd verblijf in
Zuid-Afrika, inclusief transfer, gids en volpension, bivvy,
bed, hengels, molens enz. Zie verder de prijslijst.
Het is ook mogelijk om een combinatie van de twee
meren te boeken én diverse excursies o.a. naar het
schitterende Kruger Wildlife Park.

