Het provinciaal Domein van Mirwart - Programma’s voor volwassenen

Programma 6 - Alles over vliegvissen in de rivier

Naargelang de weersomstandigheden en de waterstand worden
alle technieken van de vliegvisserij belicht (droge vlieg,
stijgnimf, nimfvissen op de lijn, natte vlieg en streamer) :

• Initiatie in de vliegvisserij,
• Vliegvissen in een privaat parcours van de Lomme (forel,
•
•

vlagzalm en kopvoorn),
Picknick aan de waterkant of in de zaal,
Vliegvissen in de rivier.

• Verplicht :

in het bezit zijn van een geldige visvergunning B
(op uw naam) van de Waalse Regio

+/- 8u

• Duurtijd :

van 9.00 tot 17.00 u.

2 tot 4

• Priis :

120 € /pers..

• Te voorzien :

lieslaarzen of waadpak en regenkleding.

• Inbegrepen :

materialen, kunstvliegen en omkadering.

• Niet inbegrepen :

verplaatsingskosten, picknick en dranken.

1 per 2

Programma’s georganiseerd van maandag tot zaterdag van 8 tot 18 uur Alle activiteiten
zijn toegankelijk voor mindervalide personen. U wordt evenwel verzocht het Domein
voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. De animatie wordt desgevallend aangepast
zodat iedereen er ten volle van kan genieten Al onze programma’s kunnen naar wens
gecombineerd worden Mogelijkheid tot aanvullende sportieve activiteiten in het Domein
of in de omgeving Variabele aanvangstijden naar keuze. Gelieve in geval van
gecombineerde programma’s een tussendoortje te voorzien (pauze +/- 30 min) en/of een
picknick (middagpauze (+/- 1u.)Lokaal en sanitair ter uwer beschikking Mogelijkheid
tot het verkrijgen picknicks aan 6 € /pers. (mits reservatie) Barbecue beschikbaar (self
catering) mits reservatie Parking voor personenwagens en autobussen.
Voor meer informatie : vraag onze brochure met programma’s voor volwassenen of
download de complete versie op www.province.luxembourg.be
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