
Vissen in Bourgondië

Algemeen: 
Vanuit Couches zijn er op kleine afstand prachtige meren te bevissen.
Ook de rivier de Saône is goed te bereiken. 

Vergunningstelsel:
Men moet in het bezit zijn van een geldige vergunning.
Dit document is verkrijgbaar bij de plaatselijke Offices de Tourisme, de sportwinkels en 
tabacs.
In Autun is deze vergunning bij de hengelsportzaak te koop.
Optioneel: Bij boekingen kan vooraf de vergunning besteld worden. 

Materiaalvoorziening en aasbenodigdheden:
Deze zijn in Autun bij de hengelsportzaak verkrijgbaar.
U kunt ook kiezen om gratis gebruik te maken van onze karperhengels en
aas.
 

Visgids: 
Vanaf 25 mei t/m 29 mei is er een visgids aanwezig.
Deze is u behulpzaam bij al uw vragen.

De SAÔNE
Algemeen:
Deze ontspringt in de Vogezen en komt uit in de Rhône bij Lyon. De rivier is 480 km lang
en 100 tot 200 meter breed.

Vissoorten:
Karper, baars, snoekbaars,meerval,snoek, voorn,brasem

Routebeschrijving:
Enkele kilometers buiten Chalon Sur Saône kunt u heerlijk



genieten van het vissen op de Saône.
U rijdt als volgt: U verlaat onze verblijfslocatie  en ga de D978 op.
Via ST-Leger-Sur-Dheune en Mercurey komt u in Chalon-Sur-Saone.
U rijdt over de brug (in het centrum) via de N73 naar Chatenoy-en-Bresse.
Daar neemt u de afslag naar de Saône.

 

  



  

 

  

  

               



         

Lac de Montaubry

Ligging:
Ten oosten van Le Creusot

Algemeen:
Oppervlakte: 128 ha
Omtrek: 13 km
Inhoud: 5 miljoen kubieke meter
Bodem: zand

Vissoorten:
Karper en roofvis

Routebeschrijving:



U 
rijdt 
als 

volgt: U verlaat onze verblijfslocatie en ga de D978 op richting Couches.
Ter hoogte van Couches neemt u de afslag naar Le Creusot via de D1.
Ter hoogte van Le Creusot neemt u de afslag naar Le Breuil.
Bij Le Breuil wordt Lac de Montaubry aangegeven.
.



 



Etang de Brandon

Ligging:

Ligging:
Ten westen van Couches

Algemeen:
Oppervlakte: 48 ha
Bodem: zand

Vissoorten:
Karper, witvis en roofvis

Routebeschrijving:
U rijdt als volgt: U verlaat onze verblijfslocatie en ga de D978 op richting Couches.
U neemt de eerste afslag naar rechts en ga de D225 op.
Vervolgens neemt u weer de eerste afslag naar rechts en ga de D131 op.
Volg daarna de borden Etang de Brandon.





Lac du Pont du Roi

Ligging:

Ter hoogte van St. Emiland

Algemeen:

Dit meer dient ook als drinkwatervoorziening.
Nachtvissen is niet toegestaan.
Bodem: Zand
Parkeergelegenheid: Met de auto zijn voldoende visstekken te bereiken

Vissoorten:

Karper en roofvis

Routebeschrijving:

U verlaat ons terrein en ga linksaf de D378 op.
Vervolgens gaat u op de T-splitsing rechtsaf de D978 op.
U rijdt naar St.Emiland en daar neemt u de eerste afslag naar rechts.
Vervolgens volgt u de bordjes Lac du Pont du Roi.






