
 

De visvijver  
LA GRANDE ROCHE 

Informatie en prijzen 

 

Visvijver: Informatie 

- ongeveer 1,5 hectare , rustig gelegen in 32 hectare privé domein 
- De visvijver is voorzien van een leuk gevarieerd visbestand 
- Alle punten zijn bereikbaar met de auto. Na het uitladen van het materiaal 

moet je de auto op de parking plaatsen met uitzondering van caravan of 
camper gebruikt , deze mogen bij de visstek geplaatst worden voorzover ze 
geen anderen of de vrije doorgang belemmeren . 
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Informatie en prijzen 
 

De visvijver: Prijzen 

U kan de prijzen raadplegen en boeken via onderstaande link: 

https://www.visvakanties.nl/bestemmingen/la-grande-roche  
Hee� u nog vragen, dan helpt gastvrouw Hilde u graag verder! 

Vissershuisje: Informatie 

- Tijdens je visvakantie is er een vissershuisje ter beschikking. 

- Dit vissershuisje hee�: 

- een houtkachel 

- kleine keuken 

- slaapgelegenheid ( tot 6 personen) 

- toilet en douche ( elektriciteit en stromend water aanwezig) 

- Wifi 

- Rondom de visvijver zijn meerdere BBQ punten aangelegd. 

- Indien voorafgaand besproken, kunnen we een catering formule voorzien 

tegen democratische prijzen: 

- ontbijt 

- snacks 

- dranken: water, frisdranken, wijn, Belgische biertjes , etc  
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De visvijver: Belangrijke weetjes 
 

- Je kan de visvijver huren samen met de groepsgîte op het domein. We 

halveren dan alle prijzen van de visvijver. 

- Voor meereizende personen zijn er voldoende kampeergelegenheden. Deze 

kunnen ofwel op de camping verblijven of bij de visser ter plaatse. Dit 

evenwel indien geen andere personen gestoord worden door de 

aanwezigheid. 

Per tent / caravan / mobilhome : 1€ / dag 

Per persoon 5€/dag ( kinderen jonger dan 6 jaar gratis) 

- Huisdieren zijn toegelaten indien voorafgaand besproken. 

- Minder mobiele of mindervalide personen zijn zeer zeker welkom. 

Bij reservatie bespreekt Hilde met u welke zorg en ondersteuning mogelijk is. 

Dit gaande van logistieke ondersteuning tot zorgverstrekking ter plaatse. 

- Toeristenbelasting niet inbegrepen ( 2018 : 0,33 €/ pers / dag ) 
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