Zeevissen Denemarken – Langeland / Lolland
Langeland
Langeland met zijn + 140 km lange kustlijn is
inmiddels bij veel sportvissers een goede
bekende. De diepe Langeland Belt aan de
oostkust van het eiland levert vaak goede
vangsten op van gul en platvis. Op Langeland
vindt u tevens een aantal topstekken voor de
zeeforel.

De “MS Fie” van de schipper Klaus is een kotter
geschikt voor maximaal 12 personen.

Boten- en kotterverhuur in Spodsberg
Wij hebben voor u een zeer uitgebreid aanbod
van diverse typen boten.

De “Gaia” vaart vanuit Langeland en Lolland en
de “MS Fie” van Spodsberg of Bagenkop op
Langeland.

U heeft keuze uit 13 verschillende modellen
variërend van 4,34 tot 7 meter lengte en
geschikt voor 3 t/m 8 personen. Van de 13
verschillende typen zijn er 12 standaard
uitgerust met dieptemeter en GPS en 6 typen
beschikken over een stuurhut/kajuit. Indien u
“fullcharter” wenst te vissen met een schipper
heeft u keuze uit 2 kotters. De “Gaia” is geschikt
voor maximaal 8 personen. De zeer ervaren
schipper Otto brengt u naar de beste stekken
van de Langeland Belt.

Lolland
Het eiland Lolland is ten onrechte minder bekend
als sportvisbestemming. Vanuit de westkant van
het eiland kan worden gevist in de Langeland
Belt. Het plaatsje Langø is een ideaal
uitgangspunt voor ons groepsarrangement.

De huur van dit complex en een aantal dagen fullcharter
van de “Gaia” (max. 8 personen) vormen voor het
groepsarrangement een perfecte combinatie.
Er staan 6 slaapkamers tot uw beschikking, alsmede een
ruime living met TV, een eetkamer en een ruime volledig
ingerichte keuken met o.a. fornuis, vaatwasser en
koelkast.

Store Riddersborg
Een landhuis uit 1868 en is prachtig gelegen in
de omgeving van het Nakskov Fjord op slechts
10 minuten rijden van de haven van Langø waar
de kotter “Gaia” ligt.

Één van de zijvleugels is ingericht als appartement voor maximaal 8 personen, een ideaal
onderkomen voor een groepje zeevissers!

Daarnaast is er een afzonderlijke schoonmaakplaats voor
vis en er is tevens een vriezer aanwezig om uw vangsten
in te vriezen. Vanuit een serre heeft u zicht op de riante
tuin met tuinmeubels, waar u lekker kunt bijkomen van
een vermoeiende visdag. Kortom een ideale bestemming
om met een groep te genieten van dit zeer bijzondere
arrangement.

