Ropoly-völgyi horgásztó rendje és árai
Kaposvártól alig 20 km-re D-re, a zselici erdırengeteg egyik völgyében alakította ki a SEFAG Zrt
ezt az igényes környezető, könnyen megközelíthetı horgásztavat.
Típusa: intenzív horgásztó
Területe: 1,6 ha, átlagos vízmélysége 1,4 m, legnagyobb vízmélysége 2,2 m.
Tulajdonosa és mőködtetıje: a SEFAG Zrt
Telepített halfajok: ponty 2 kg felett, amur 2 kg felett, kárász 40 dkg felett, keszeg.
Horgászati rend:
Április 15.-tıl október 30.-ig lehet horgászni, napkeltétıl-napnyugtáig.
Horgászni a parton kialakított, számozott stégekrıl, valamint a partról szabad, mások horgászatának
zavarása nélkül. Horgászengedély nem szükséges.
A napijegyet a halırnél lehet váltani. Egyidejőleg maximum 20 fı részére adható ki napijegy.
Érdeklıdés: a Hotel Kardosfa címén, a 82/712-378-as telefonszámon, vagy az info@kardosfa.hu email címen lehet.
Napijegy ár:

•
•

Felnıttek részére -14 éves kor fölött
Ifjúságiak részére- 14 éveskor betöltéséig

2.400 Ft/fı/nap
1 600 Ft/fı/nap

A felnıtt napijegy birtokosa egyszerre 2 bottal, s azokon maximum 2-2 horoggal horgászhat.
Az ifjúsági napijeggyel egyszerre 1 bottal s azon 1 horoggal lehet horgászni.
Egy napijeggyel csak egy horgász horgászhat, tehát a napijegy át nem adható!
A napijegy ára a hal árát nem tartalmazza. Az elvinni kívánt halat éltetı hálóba kell tenni és a
napijegyen lévı fogási naplóba is haladéktalanul be kell jegyezni. A beírt halat kicserélni vagy
másnak átadni tilos! Halat a haltartóból visszaengedni nem szabad! A nem sérült, visszaengedett
halat nem kell naplózni.
Az elvinni kívánt halat távozáskor a halırnek be kell mutatni, és mérlegelés után a helyszínen ki
kell fizetni. Távozáskor a napijegyet, benne a fogási naplót le kell adni a halırnek.
Halárak:

•
•
•

ponty
750 Ft/kg
amúr
660 Ft/kg
kárász, keszeg 450 Ft/kg

Kérjük az alábbiakat betartani szíveskedjenek:
A tó partján kialakított fızı- és sütıhelyek találhatók, tüzet rakni kizárólag csak ezeken a helyeken
szabad! Haltisztítási lehetıség a halırnél biztosított.
Kutya a vízparton csak megkötve tartható.
Gépjármővel parkolni csak a kijelölt, ırzött parkolóban szabad.
Szemetelni szigorúan tilos! A tó kiemelt természetvédelmi területen fekszik, ezért a környezet
állapotáért közösen felelünk.
Szálláslehetıség: a tótól egy perces autóútra található a Hotel Kardosfa***, amely 23 szobájával,
remek konyhájával és wellness szolgáltatásaival várja a kikapcsolódni vágyókat. Beltéri
úszómedence, jakuzzi, szauna, masszázs, teniszpálya, bérelhetı túrakerékpár áll a vendégek
rendelkezésére. Érdeklıdni a fentebb megadott címen lehet.
Vállaljuk cégek, baráti társaságok részére horgásztalálkozók, horgászversenyek, családi
piknikek megszervezését.

