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BESØK OSS PÅ VÅRE HJEMMESIDER

Her finner dere siste nytt, fangstrapporter, 
fangstvideoer, eventuelle restplasser, samt 
alle våre bosteder presentert, ofte med 
flere bilder fra bostedet.
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Hitra Turistservice AS har siden 1989 drevet formidling av hus, hytter og fiskesenter på øyene Hitra og Frøya. Ferieoppholdet er for de fle-

ste årets høydepunkt og derfor er det viktig at dere får et opphold som kan «lade batteriene» til nytt arbeidsår. En fisketur i frisk sjøluft og 

naturskjønne omgivelser kombinert med sosialt samvær med familie/fiskekamerater, er medisin som hjelper. I tillegg må også bosted, båt, 

og øvrige servicetilbud fungere. 

Etter snart 34 sesonger har vi lært av feil og vi har i dag bosteder og servicetilbud som gjestene våre kan føle seg trygge på. Alt skal ligge 

til rette slik at dere får et minnerikt opphold hos oss. Våre ansatte har de beste kunnskaper om muligheter som finnes. Alt skal være godt 

tilrettelagt, og vi vil at dere skal oppleve trygghet ved å booke opphold her hos oss.

I sesongen er minst en av oss ved Hitra Turistservice tilgjengelig på tlf 24 timer i døgnet. Vi har ellers en SMS tjeneste med informasjon 

både før og under oppholdet. SMS tjenesten er også for kunders sikkerhet under oppholdet. 

Vårt kontor har ellers oppdaterte vær og fiskerapporter, tidevannstabell og annen nyttig informasjon i forbindelse med oppholdet. Har dere 

bestilt ekstra utstyr, slik som sengetøy, flytedresser, drivanker e.l., får dere også dette ved ankomst. I tillegg kan fiskeutstyr, kart, flyte-

dresser, suvenirer og agn kjøpes her. Våre gjester har 10 % rabatt i butikken

Dere er hjertelig velkommen!

Vårt kontor ved Hitratunnelen og Hitra hurtigbåtterminalVårt kontor ved Hitratunnelen og Hitra hurtigbåtterminal

Kjære kunde

FOTOKONKURRANSE

Har du et godt bilde fra din ferie her 
hos oss? Da håper jeg du kan dele dette 
med oss. Det kan være alt fra et fiske-
bilde, til foto fra selve fangsten, 
eller foto fra vår vakre natur. 
De 3 beste fotoene blir premiert med en 
verdisjekk på NOK 2.000/1.500/1000 
for bruk ved ditt neste opphold her hos 
oss.

Vinnerne blir offentliggjort i vår 
2023-katalog. Alle som deltar 
godtar med det også at bildene kan 
brukes i vår katalog/hjemmeside/
annonsering.

Send bildene til oss på
post@hitraturistservice.no 
hitraturistservice.no
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Sikkerhet på sjøen
Forhåndsregler for ferdsel med båt

Utviklingen de siste årene har gjort det nødvendig å be alle våre 

gjester om å vise respekt for værforholdene, samt være oppdatert 

på de viktigste regler ved ferdsel med båt på sjøen. Dessverre ser 

vi at flere og flere utfordrer værforholdene bare for noen ekstra 

kilo fisk. Båtene er blitt større, og dette gir gjestene en falsk 

trygghet. Værforholdene endrer seg svært raskt, og vi har ved 

flere anledninger opplevd at gjester har fått store problemer 

med å komme seg til land. For en del år siden opplevde vi to 

tragiske drukningsulykker hvor gjester av oss omkom. Etter 20 

år uten dødsulykker var det en skikkelig nedtur å oppleve disse 2 

ulykkene på så kort tid. Det var til sammen 6 personer om bord i 

ulykkesbåtene og det  er verdt å merke seg at de 2 som omkom ikke 

hadde flyteoverall på seg, mens alle som overlevde hadde det. Når 

vi i tillegg vet at begge omkomne døde grunnet kulde, er det med 

ganske stor sikkerhet vi kan fastslå at flyteoverallen berget livet til 

de andre etter over 4 timer i sjøen.

Båtførerbevis påkrevd

Den norske regjering har bestemt at det fra 1. mai 2010 kreves 

båtførerbevis for å føre båt med motorstørrelse på over 25 HK og/

eller båt større enn 8 meter lang. Dette gjelder allikevel KUN for 

personer som er født ETTER 01.01.80. Allikevel vil vi oppfordre alle 

som har mulighet, til å gjennomføre et slikt kurs.

Noen sikkerhetsregler:
n Påbudt med redningsvest til alle i båter

n Sjekk værmeldingen før dere drar ut.

n Få god innføring i bruk av båt, motor og annet utstyr 

fra utleier/serviceperson.

n Ta alltid med en mobiltelefon, og husk på forhånd å 

legge inn vårt vaktnummer +47 400 03 395.

Ved akutt nødsituasjon er nødnummeret 112.

n Se nøye på sjøkartet før dere drar ut, og vær opp-

datert på sjømerkers betydning.

n Kjør ikke ut med båt i beruset tilstand.

n Dra ikke for langt ut på havet, og spesielt ikke med 

kun en båt.

n Observer på forhånd værforholdene. Mørke, sorte 

skyer på blå himmel betyr som oftest regn og 

kraftig vindøkning. Vær spesielt oppmerksom på tåke 

(dimma), og returner før den er rundt dere.

n Nattfiske er kun tillatt i mai til august.
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Vi tilbyr også i år egen fiskekyndig guide som våre gjester kan leie. 

Fiskeguiden er til enhver tid oppdatert om hvor fisken er,  og hvilke 

fiskeredskaper som best egner seg for de forskjellige dyp. Guiden blir 

da med dere i bostedets båt.

 Vi tilbyr 2 forskjellige guideturer.
20 fots alu.båt 
med 60 HK motor (4-takt), 
kartplotter og ekkolodd.
Leies ut kun på Dolmøy, Fjellværøya

NOK 5.300 / uke

Drivanker
pr. uke  NOK 150,-

Flytedress
Varme- og flyteoverall 

pr. uke  NOK 325,-

Sengeklær
pr. sett   NOK 120,-

Håndklær 
pr. sett  NOK 40,-

Havfiskeutstyr
pr. uke  NOK 575,-

Booking:
E-mail: post@titraninvest.no

Mob: +4790617638

Ekstratjenester

10-dagers termin: Torsdag Lørdag
KW 8/9 12.02-22.02 14.02.-24.02.

KW  9/10 22.02-04.03 24.02.-06.03.

KW 11/12 04.03.-14.03 06.03.-16.03.

KW 12/13 14.03-24.03 16.03.-26.03.

Se etter dette symbolet i katalogen.%

10-dagers termin: Torsdag Lørdag
KW 37/38 08.09-18.09 10.09.-20.09.

KW  38/39 18.09-28.09 20.09.-30.09.

KW 40/41 28.09-08.10 30.09.-10.10.

GERHARD 
vår medarbeider og
fiskeguide

Alle gjester får på forhånd sammen med andre dokumenter 

tilsendt et sjøkart i A3-format som dekker nærområdene utenfor 

bostedet som er bestilt. De som ønsker samme kartet i laminert 

utgave kan få det utlevert på vårt kontor.

Det er også mulig å få tilsendt originalt sjøkart (draft) som 

dekker større områder rundt bostedet for å planlegge fisket 

bedre. For hvert bosted har vi derfor avmerket hvilke sjøkart 

som anbefales.

Pris pr. kart ved utsendelse NOK 400,-
Pris pr. kart ved ankomst NOK 350,-

Sjøkart

Havfisketurer
MS Titran
Skipper: Svein Viggo Johansen
Avgang fra Titran, Frøya

Førstegangsgjester
Her fiskes det i områder ikke langt fra bostedet og det 

legges stor vekt på hvilket utstyr som fungerer best til de 

forskjellige fiskearter.  

Pris pr. tur: NOK 2.000 (5-6 timer)

For stamgjester
Dette er fisketurer for de mest erfarne havfiskerne 

og gjester som har besøkt oss i mange år.    

 Pris pr. tur: NOK 2.400 (7-8 timer)

 Må forhåndsbestilles.

10=7
Bo i 10 dager 

for 7 dagers pris!
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Hitra Mer enn bare fiske!

Hitra, med sine 685 km2 er blitt ett av Europas mest populære 
havfiskeområder. 
Årsaken er nok mye grunnet den enorme artsrikdommen som 
finnes. Her vet en aldri hva som plutselig sitter på kroken. Selv 
hos oss kommer heldigvis ikke fisken “på bestilling“, men det er 
uvanlig mange som opplever å ta sin rekord her ute. 
 Variasjonene i naturen er enorme. Her finnes høye fjell, 
skogkledte åser, 7-800 fiskevann, glattskurte svaberg, lunt 
fjordlandskap, samt ca. 2.500 holmer og skjær. I tillegg til 
et meget rikt fugleliv har også Hitra Nord-Europas tetteste 
hjortestamme.

Selv om de fleste som besøker oss er fiskeentusiaster, finnes det 
også en rekke andre tilbud. 

Hitra ligger midt i matfatet. I tillegg til utsøkte sjømat-
restauranter og rik tilgang på fisk og skalldyr, har vi en rekke 
matprodusenter av høy kvalitet. 
Dere kan bli med ut på et oppdrettsanlegg og lære mer 
om havbrukshistorien som startet nettopp her på Hitra 
for 50 år siden. Vi kan også besøke norges mestvinnende 
lokalmatprodusent og møte hjorten på nært hold, eller besøke 
Michelin-verdige grønnsaker og ost. 

Fillan er øyas kommunesenter, og her finnes bl.a. 2 større 
kjøpesentra med forskjellige butikker. I tillegg finnes også 
her banker, apotek, vinmonopol, kaffeer/restaurant/ pizzeria, 
legekontor o.s.v. For de som ønsker litt annen aktivitet enn 
fiske har vi også bl.a. svømmehall, bowlinghall, idrettshall og 
ikke minst en 9-hulls golfbane som gjester kan benytte under 
oppholdet. 
Ellers har vi også flere meget gode turstier rundt om på øya. 

Alt skal ligge vel til rette for at dere skal få et minnerikt opphold 
hos oss. 
Vi lover å ta godt vare på dere. 
På de neste sidene finner dere oversikt over våre meget godt utstyrte 
feriehus/hytter og fiskesentra.

Besøk et oppdrettsanlegg Flotte opplevelser!

Fersk sjømat fra Hitra

Et paradis for barna
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2. etg. i stort feriehus på Forsnes, ved spissen av 
Hitras vestside. Mange gjester har etterspurt bosted 
i dette svært interessante fiskeområdet. I «krysset» 
Trondheimsleia og Ramsøyfjorden finnes mange 
svært gode fiskeplasser.
Bostedet består av stor stue, med 2 sittegrupper 
og spisebord mellom avdelingene. Kompl. Utstyrt 
kjøkken, dusj/WC + ekstra WC og 4 soverom med 
totalt 6 sengeplasser. Nede ved sjøen finner dere en 
19 fots båt med 50 HK motor, kartplotter og ekkolodd 
til fri disposisjon.

Overbygd fileteringsplass med vann. Rengjøring, 
redningsvester og elektrisitet inkludert. 
Kjøpmann 18 km. Parkering ved huset.

203: Forsnes 6 Pers. 140m2

37 % S
Hus + båt kr.12.857,-/uke

L
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Brygge, direkte i sjøkanten på Kvenvær. 
Fantastisk beliggenhet, med utsikt direkte mot 
havnen i Kvenvær, og kort vei ut til de svært 
gode fiskeplassene.
Stue, spisestueavdeling, kompl. utstyrt 
kjøkken, dusj/WC + separat WC og 3 soverom.
Terasse med utemøbler og grill.

Båten som inngår er 21 fot med 115 HK motor, 
og er utstyrt med kartplotter og ekkolodd.
Flytebrygge direkte nedenfor brygga. 
Fileteringsplass.  
Rengjøring, redningsvester og elektrisitet 
inkludert. Parkering på anvist plass. Kjøpmann 50 
meter.

205: Kvenvær 4 Pers. 60 m2

3741 % S
Hus + båt  01.01-23.04+20.08-31.12  kr.1 3.665,- /uke    23.04-20.08  kr.1 5.990,- /uke

L

Ønsker dere å fiske i de meget gode fiskeplassene 
utenfor Kvenvær, og samtidig bo helt for dere selv, 
er dette huset et perfekt alternativ. Innholdsrik 
enebolig i rolige omgivelser på Kvenvær. Stort 
uteområde, og 300 meter fra sjøen og flytebrygge. 
Huset består av stue, egen spisestueavdeling, 
dusj/WC og 3 soverom med plass til inntil 5 per-
soner. Oppvaskmaskin, mikroovn, vaskemaskin, 
tørketrommel og terrasse med utemøbler og grill.

Nede ved sjøen ligger 19 fots båt med 115 HK 
motor, kartplotter og ekkolodd. 
Fileteringsplass tilrettelagt ved huset.
Rengjøring, redningsvester og elektrisitet inklu-
dert. Parkering ved huset. Kjøpmann 300meter.

Hus + båt kr.13.571,-/uke204: Kvenvær  5 Pers. 100m2

41 % L37
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Trivelig stue, kompl. utstyrt kjøkken, dusj, WC og 3 soverom, hvert med 
2 enkeltsenger. Peis, oppvaskmaskin, mikroovn, fryser. Båt er inkludert se 
prisliste.

Trivelig stue, kompl. utstyrt kjøkken-avd., dusj, WC og 2 soverom. Ett med 
enkeltseng + køyseng og ett med 2 enkeltsenger. Oppvaskmaskin, mikro-
ovn og fryser. Båt er inkludert se prisliste.

Stort feriehus i to etasjer. Stue,  komplett utstyrt kjøkken, 2 stk. dusj/WC og 
4 soverom, hvert med 2 enkelt senger. Fryser,  
oppvaskmaskin, mikro-ovn,  hagemøbler og grill.  
Båt er inkludert se prisliste.

Meget stort og innholdsrikt hus i to etasjer. To stuer, komplett utstyrt 
kjøkken, 2 stk. dusj/WC og 6 soverom (5 med 2 enkelt senger og 1 med 
enkeltseng). Fryser, oppvaskmaskin, mikro-ovn, hagemøbler og grill.  Båt er 
inkludert se prisliste.

Blandt våre gjester kjent som Steinsjø Kvenvær. Kvenvær-området på 
sørvestsiden av Hitra er blant våre absolutt beste fiskeområder. Her finnes 
også en fantastisk flott skjærgård med hundrevis av holmer og skjær. I 
Kvenvær finnes bl.a. dagligvarebutikk, bensin og restaurant. Angelamfi 
Hitra tilbyr meget gode bosteder, alle i nærheten av sjøen. 22-24 fots store 
båter med 75-100 HK motor, kartplotter og ekkolodd inngår.  Se prisliste 

for valg av båter. Flytebrygger, stort innendørs fileteringsanlegg. Felles 
tørkerom, vaskemaskin og tørketrommel. Uteområde med hage møbler, 
sauna, og egen takoverbygd BBQ-plass og grill. Dieselfylling på plassen. 
Rengjøring, redningsvester og strøm inkl. i prisen. Kjøpmann 300 m. 
Parkering ved bostedene.

Angelamfi Hitra Kvenvær

Tegnforklaring, se side 2.

206A   6 Pers. 125m2

206B   4-5 Pers. 95m2 206D   8 Pers. 150m2

206C   11 Pers. 200m2

41 37

F

207

209

206

Priser, se side 13

Priser, se side 13

L

L L

Priser, se side 13

Priser, se side 13

206
M

O

207
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Anleggets særegne brygge direkte i sjøkanten. Innredet i ekte bryggestil. 
Passer perfekt til grupper som ønsker å oppleve noe ”spesielt” under sitt 
opphold. Stor stue med panoramautsikt, kompl. utstyrt kjøkkenavd, dusj/
WC + sep. WC og 3 soverom (ett med 3 enkeltsenger og to med 
2 enkeltsenger).  Fryser, peis, oppvaskmaskin og mikro-ovn. Underetasje 
med stue, kjøkkenavd. dusj/WC og ett soverom med to enkeltsenger. Båt 
er inkludert se prisliste.

206L  8 Pers. 150m2To bryggeleiligheter direkte i sjøkanten. Stue, kompl. kjøkkenavd, dusj/WC og 
to soverom med to enkeltsenger på hvert. Fryser, oppvaskmaskin, mikro-ovn, 

hagemøbler og grill. Båt er inkludert se prisliste.

206G   6 Pers. 65m2

Fin og rustikk leilighet med sjøutsikt. God standard med stor stue, kompl. 
utstyrt kjøkkenavdeling dusj/WC samt 4 soverom,  
2 med 2 enkeltsenger og 2 med enkeltseng. 
Fryser, oppvaskmaskin og mikroovn. Båt er inkludert se prisliste.

206 H+I   4 Pers. 45m2

Bryggeleilighet direkte i sjøkanten. Stue, kompt. kjøkkenavd., dusj/WC og tre 
soverom med to enkeltsenger på hvert. Fryser, oppvaskmaskin, mikro-ovn, 
hagemøbler og grill. Båt er inkludert se prisliste. 

206E   9 Pers. 150m2

Stor leilighet med god standard. Stor stue, kompl. kjøkkenavdeling, 2 bad 
med dusj/WC og 5 soverom, 3 med 2 enkeltsenger og 2 med enkeltseng.  
Fryser, oppvaskmaskin og mikro-ovn. Båt er inkludert se prisliste.

206K   6 Pers. 100m2F F

F

F

F

206

206

Priser, se side 13

Priser, se side 13Priser, se side 13

Priser, se side 13

Priser, se side 13
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206 M - O

Angelamfi Hitra Kvenvær

Tegnforklaring, se side 2.41 37

Bryggeleiligheter direkte i sjøkanten. Første etasje består av stue, kompl. 
utstyrt kjøkkenavdeling og dusj/WC. Andre etasje inneholder 4 soverom 
med 2 enkeltsenger på hvert, samt dusj/WC. Fryser, oppvaskmaskin, 
mikro-ovn. Båt er inkludert se prisliste. Bolig C+D kan oppleve dårlig/
ingen internetttilgang.

Bryggeleiligheter direkte i sjøkanten. Leilighetene ligger i 2. etasje over 
fileteringsrom. Stue, kompl. kjøkkenavd., dusj/WC og tre soverom med to 
enkeltsenger på hvert. Fryser, oppvaskmaskin, mikro-ovn. Båt er inkludert 
se prisliste.

Store, frittstående feriehus i 2 etasjer tilhørende Angelamfi Hitra med 
beliggenhet 100 meter fra sjøen. Flott utsikt ut over sjøen. For de som vil 
være litt for seg selv, men hvor alle fasiliteter slik som fileteringsrom, badstue 
ved Steinsjø Kvenvær kan benyttes. Første etasje består av stor stue, kompl. 
utstyrt kjøkkenavdeling og dusj/WC.  Andre etasje inneholder 4 soverom, 
hver med 2 enkeltsenger samt dusj/WC. Fryser, oppvaskmaskin, og mikroovn.  
Hagemøbler og grill. Rengjøring, flytevester og strøm inkludert. Kjøpmann 
300 meter. Parkering ved huset. Båt er inkludert se prisliste.

207 A-D   8 Pers. 115m2

207 E-G   6 Pers. 95m2

206 M-O   8 Pers. 130m2

M Priser, se side 13

Priser, se side 13

Fin enebolig tilhørende Angelamfi Hitra beliggende ca. 150 meter fra sjøen 
i Kvenvær. Huset er i 2 etasjer + sokkel, med alle soverommene i øverste 
etasje. Gjestene benytter alle fasiliteter som bl.a. fileteringsrom, flytebrygger, 
grillhus og sauna ved Steinsjø. Stor stue, komplett utstyrt kjøkken, 2 stk. 
dusj/WC og 4 soverom. 3 soverom med 2 enkeltsenger og ett med enkeltseng. 
Terrasse med utemøbler og grill. Oppvaskmaskin, mikro-ovn og fryser. 
Vaskemaskin og tørketrommel i fellesrom ved senteret. 
Sluttrengjøring, flytevester og elektrisitet inkludert i prisen. Kjøpmann 300 
meter, og parkering ved huset. Båt er inkludert se prisliste.

209 7 Pers. 200m2 Priser, se side 13

T

T

INTERNETT
Grunnet dårlig dekning er det i disse bostedene 
ingen eller svært dårlig internettdekning.

*VIKTIG!

M

Priser, se side 13

Hus 206E

Stue 207A

Hus 209
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Ekstra båter til leie: 
24 fot alubåt med 100 HK dieselmotor          NOK 12.100 pr uke
22 fot alubåt med 100 HK bensinmotor NOK 9.450 pr uke
22 fot alubåt med 75 HK bensinmotor NOK 8.100 pr uke

24 fot båt 
100 hk diesel

22 fot båt 
100 hk bensin

22 fot båt 
75 hk bensin

24 fot båt 
100 hk diesel

22 fot båt 
100 hk bensin

22 fot båt 
75 hk bensin

Sesong A C A C A C B B B

Hus 206 A 18450 21050 16900 19300 16550 18850 26350 24150 23600

Hus 206 B 18100 20650 16500 18900 16150 18450 25800 23600 23050

Hus 206 C 22300 25450 20700 23700 20350 23250 32800 29600 29100

Hus 206 D 21100 24100 19550 22350 19150 21900 30150 27900 27350

Hus 206 E 23750 27100 22200 25350 21800 24900 33900 31700 31150

Hus 206 G 18450 21100 16900 19300 16500 18850 26350 24150 23600

Hus 206 H+I 16900 19300 15350 17500 14950 17100 24100 21900 21350

Hus 206 K 19550 22400 18050 20650 17700 20200 28000 25800 25250

Hus 206 L 21100 24100 19550 22350 19150 21900 30150 27950 27400

Hus 206 M-O 20450 23350 18900 21600 18510 21150 29200 27000 26450

Hus 209 18450 21100 16900 19300 16500 18850 26350 24150 23600

Hus 207 A-D 21100 24100 19550 22350 19150 21900 30150 28000 27400

Hus 207 E-G 18100 20650 16550 18900 16150 18450 25800 23600 23050

Prisliste

24 fot båt m/100 Hk diesel

22 fot båt m/100 Hk bensin 22 fot båt m/75 Hk bensin

Depositum: Ved ankomst Angelamfi Hitra må alle 
gjester betale kr. 5.000,- i depositum for hver båt som 
benyttes under oppholdet.  

Egenandel ved båtskade 
NOK 15 000,- for alle båter.

Sesong A = 01.01-28.04.2022             
Sesong B = 28.04-19.08.2022                 
Sesong C = 19.08-31.12.2022       
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Angelamfi Hitra Grefsnesvågen

41 37

2 3 4 5

15-21

Leil. 8, 2 pers., 43 m2

Stue, kjøkken med spiseplass, 1 soverom med 
2 enkeltsenger og dusj/WC. Terrasse med sjøutsikt. 

Leil. 9, 4 pers., 95 m2

Stue, kjøkken med spiseplass, 2 soverom (hvert med 
2 enkeltsenger) og dusj/WC. Terrasse med sjøutsikt.

Her bor du meget komfortabelt i flotte 
rorbuer eller leiligheter. Samtlige boenheter 
ligger ved bryggekanten og med utsikt over 
vågen. Bygget er som et amfi og har totalt 21 
flotte og velutstyrte rorbuer og leiligheter. 
I havneanlegget, som ligger rett utenfor 
vinduet, ligger det over 35 båter klare for 
bruk. Båt og motor-størrelse varierer og kan 
bestemmes ut fra de ferdigheter og behov du 
har. Storhavet venter der ute med spennende 
opplevelser. Dette er det perfekte utgangs-
punkt for en uforglemmelig fiskeopplevelse. 
Passer også for både venne- og firmagrupper. 
Her finnes eget badstuehus, jacuzzi og stort 
konferanserom.
Passer også godt for dykking. Leie av 
dykkeutstyr og luftfylling på plassen. 

Tegnforklaring, se side 2.

Fri byttedag!

Leil. 2, 4 pers., 80 m2

Stue, kjøkken med spiseplass, 2 soverom (hvert med 
2 enkeltsenger) og dusj/WC. Terrasse med sjøutsikt.

Leil. 3, 8 pers., 149 m2

Stue, kjøkken med spiseplass, 4 soverom (hvert med 
2 enkeltsenger) og 2 x dusj/WC. Terrasse med sjøutsikt. 

Leil. 4, 12 pers., 153 m2

Stue, kjøkken med spiseplass, 2 soverom (hvert med 
3 etasjesenger) og stort badeområde med 3 dusjer, 2 WC 

og sauna. Terrasse med sjøutsikt.

Leil. 5 – 6, 2 pers., 43 m2

Stue, kjøkken med spiseplass, 1 soverom med etasjeseng 
og dusj/WC. Terrasse med sjøutsikt. 

Kun huspris 01.01-28.04 28.04-19.08 19.08-31.12

Leil. 2 9450 13500 10800

Leil. 3 15150 21600 17300

Leil. 4 12250 17500 14050

Leil. 5 - 6 6100 8750 7050

Leil. 8 6100 8750 7050

Leil. 9 9450 13500 10800

Leil. 10-14 15150 21600 17300

Leil. 15-21 12250 17500 14050

Priser hus
Fri byttedag!

Jacuzzi og sauna
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6 8
9

10-14

Rorbu 10-14, 8 pers., 149 m2

Stort hus i 3 etasjer med flott utsikt over havna. Trivelig 
stue, kjøkken og 4 soverom. 2 med 2 enkeltsenger, 
ett med etasjeseng + enkeltseng, alle rom med egen 
dusj/WC. Siste soverom har enkeltseng og egen 
vask/WC. Peis, sauna, Overbygd terrasse med sjøutsikt. 

Rorbu  15-21, 6 pers., 136 m2

Stort hus i 2 etasjer med flott utsikt ut over havna. Stue, 
kjøkken, 3 soverom (hvert med 2 enkeltsenger) 2 x dusj/

WC. Balkong. Peis i stua.

22 ft Arvor med 115 HK diesel, 
NOK 10.650/Uke  - 3.050/Dag 

22 ft Kaasbøll med 90 HK bensin,  
NOK 9.450/Uke - 2.700/Dag

22 ft Jeep med 75 HK bensin, 
NOK 8.100/Uke - NOK 2.250/Dag

20 ft Arvor med 85 HK diesel, 
NOK 9.450/Uke  - 2.700/Dag 

24 ft Kaasbøll med 100 HK diesel,  
NOK 12.100/Uke - 3.500/Dag

17 ft Jeep med 40 HK bensin, 
NOK 5.300/Uke - NOK 1.600/Dag

23 ft Arvor med 150 HK diesel, 
NOK 12.450/Uke  - 3.500/Dag

22 ft Kaasbøll med 100 HK bensin,  
NOK 9.450/Uke - 2.700/Dag

Priser båter

Depositum: Ved ankomst Angelamfi må alle gjester 
betale kr. 5.000,- i depositum for hver båt som benyttes 
under oppholdet.  

Egenandel ved båtskade 
NOK 15 000,- for alle båter.
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212A: Dolmøy 5-6  Pers. 110m2

Enebolig med flott beliggenhet på Dolmøy, 
kun 60 meter fra sjøen. Huset ligger usjenert 
til med stor uteplass på begge sider av huset, 
og utsikt direkte ned mot sjøen. Kun 100 meter 
fra hus 212 A og 212 C, med samme utleiere, 
og passer derfor godt til grupper og familier 
som ønsker å bo i nærheten av hverandre. 

Nede ved flytebrygga ligger en 22 fots alu.båt 
med 100 HK motor, 7 » kartplotter og ekkolodd 
som inngår i leien. Sluttrengjøring, flytevester 
og elektrisitet inkludert i prisene.

Ekstra båter (Må forhåndsbestilles): 

23 fot kabinbåt med 100HK motor, 
NOK 7.000,-/uke
19 fot med 50 HK motor, NOK 5.000,-/uke.

Begge båtene er med kartplotter og ekkolodd.

212B: Dolmøy 6 Pers.130m2

41

Hus + båt kr. 17.857 /uke

%

%41 L

Enebolig med fin beliggenhet på Dolmøy, 
Hitras ytterside. Ligger helt for seg selv med 
stort uteområde, og kun 50 m ned til sjøen. 
Her finnes egen flytebrygge med fileteringshus 
med vann. 20 fots båt med 80 HK motor, 7” 
kartplotter og ekkolodd til fri disposisjon for 
gjestene. Stor terrasse med hagemøbler og 
grill. Trivelig stue med egen spisestueavdeling, 
kompl. utstyrt kjøkken, dusj/ WC og 4 
soverom. Ett soverom med 2 enkelt senger, 
ett med dobbeltseng og 2 med enkeltseng. 
Oppvaskmaskin, fryser, vaskemaskin og 
mikroovn. Sluttrengjøring, ferdig oppredde 
senger, flytevester og elektrisitet inkludert. 
Kjøpmann 1,5 km.  Parkering ved huset. 

Ekstra båter (Må forhåndsbestilles): 

23 fot kabinbåt med 100HK motor, 
NOK 7.000,-/uke
19 fot med 50 HK motor, NOK 5.000,-/uke.

Begge båtene er med kartplotter og ekkolodd. 

Hus + båt kr. 14.286 /uke

L

L
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Stort, innholdsrikt hus med god standard. 
Stor stue, kompl. utstyrt kjøkken.  2 bad, begge med 
dusj/WC, i  tillegg til separat WC. 
7 soverom med totalt 10 sengeplasser. Peis, 
mikroovn, fryser,  vaskemaskin og oppvaskmaskin. 
Varmepumpe. Stor hage med hagemøbler og grill. 
Dobbelgarasje. 

Ca. 200 m ned til sjøen, og her finnes flytebrygge,  
fileteringsplass med vann og 2 x 19,5 fots 
aluminiums-båter med midtkonsoll, 50 HK motor, 
kartplotter og ekkolodd. 

Rengjøring, redningsvester og elektrisitet inkludert. 
Parkering ved huset. Kjøpmann 4 km.

Ekstra 19 fots alubåt
med 50 hk, kartplotter/ekkolodd til leie: 
NOK 5.000 pr. Uke. Må forhåndsbestilles.

215: Dolmøy 7-10  Pers. 194m2

41 %

Hus + 2 båter kr. 20.000/uke

TO

Nybygd, trivelig innredet leilighet i 2 etasjer. 
Leiligheten ligger i et lagerbygg i nærheten av 
sjøen på Dolmøy. Samme utleier som hus 212 
A og B. Bygget benyttes som lagringsplass og 
service/reparasjon for utleiers båter, så det er 
ikke noe vanlig verkstedbygg med støy.
Leiligheten består av stue, komplett 
utstyrt kjøkkenavdeling, 3 soverom med 2 
enkeltsenger på hvert, og dusj/WC. Nede ved 
flytebrygge, 150 meter fra huset, ligger en 22 
fots alubåt med 100 HK motor, kartplotter og 
ekkolodd til fri disposisjon. Lite fileteringshus 
med benker og vann.
Fryser, vaskemaskin, oppvaskmaskin, 
mikroovn. Båtene er med kartplotter og 
ekkolodd. 
Sluttrengjøring, flytevester og elektrisitet 
inkludert. Kjøpmann 1,5 km. Parkering ved 
leiligheten.

Ekstra båter (Må forhåndsbestilles): 

23 fot kabinbåt med 100HK motor, NOK 
7.000,-/uke
19 fot med 50 HK motor, NOK 5.000,-/uke.
Båtene er med kartplotter og ekkolodd. 

41 % TO

212C: Dolmøy 6 Pers.120m2
Hus + båt kr. 14.667 /uke
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Stadsvik Brygger
41

C
B

A
220

219219

216-
218

% Tegnforklaring, se side 2.TO

AB
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Egen separat brygge i 2 etasjer. Stor stue med utgang direkte til terrasse, 
egen spisestueavdeling, kompl. utstyrt kjøkken, dusj/WC. Ekstra WC i 2. eta-
sje. 4 soverom, hvert med 2 enkeltsenger. Oppvaskmaskin, mikro-ovn. 
2 stk. 17 fots alu.båter m/40 HK motor, kartplotter og ekkolodd inngår.

Stue, kompl. utstyrt kjøkkenavd., dusj/WC og soverom med 3 senger. 
Oppvaskmaskin, mikro-ovn. 17 fots alu.båt med 40 HK motor, kartplotter 
og ekkolodd inngår.

Stue, kompl. utstyrt kjøkkenavd., dusj/WC og 3 soverom hvert med 2 
senger. Oppvaskmaskin, mikro-ovn. 17 fots alu.båt med 40 HK motor, 
kartplotter og ekkolodd inngår.

Frittstående brygger i 2 etasjer direkte i sjøkanten. Stue med utgang direkte til 
terrasse, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling og dusj/WC i første etasje, samt egen 
bod med fryser. Hvert bosted har også sitt eget fileteringsrom.  I andre etasje fin-
nes 3 soverom; 2 med 2 enkeltsenger, 1 med enkeltseng og loftstue med 1 seng  
+ ekstra WC. Oppvaskmaskin, mikro-ovn.  
17 fots alu.båt med 40 HK motor, kartplotter og ekkolodd inngår.

Separat brygge med stor stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling, dusj/WC + ekstra 
WC og 3 soverom, alle med to enkeltsenger. Oppvaskmaskin, mikro-ovn. 
2 stk. 17 fots alu.båter m/40 HK motor, kartplotter og ekkolodd inngår.

216 2-3 Pers. 47m2

217-218 6 Pers. 65m2

219A 8 Pers. 95m2

220A-C 6 Pers. 85m2

219B 6 Pers. 70m2

Hus + båt kr. 9.986/uke

Hus + båt kr. 11.433/uke

Hus + 2 båter kr. 16.821/uke

Hus + båt kr. 12.875/uke

Hus + 2 båter kr. 14.661/uke

Ekstra båter til leie
17 fots al.båt 40 HK, kartplotter og ekkolodd. NOK 3.800 
pr. uke. Må forhåndsbestilles.

11.02 - 21.02.22  29.08 - 08.09.22
22.02 - 04.03.22  09.09 - 19.09.22
06.03 - 14.03.22  19.09 - 29.09.22
25.03 - 04.04.22  30.09 - 10.10.22
04.04 - 14.04.22  

Ekstra 10-dagers perioder:%

Depositum: Ved ankomst Stadsvik må 
alle gjester betale kr. 3.000,- i depositum 
for hver båt som benyttes under opphol-
det.  

8 bryggeleiligheter med flott beliggenhet 
direkte i sjøkanten på Dolmøy, Hitras 
ytterside. Blant våre mest populære senter, 
med topp service og bosteder med god 
standard. Egen fileteringsbrygge. Eget rom 
med vaskemaskin. Ved fint vær, er det også 
anlagt flere fileteringsbenker utendørs på kaia. 
Flott uteplass med hagemøbler og griller. Ved 
flytebrygga ligger båter tilhørende bostedene. 

Utleier Halvar er behjelpelig med nødvendig 
informasjon, og gjør sitt beste for at gjestene 
skal trives hos han. Beliggenhet i et rolig 
og fint område, like ved Hitras mest kjente 
fiskeplass fra land, Vettastraumen. Ellers er 
det også kun 10 minutter med båt ut til åpent 
hav og meget gode fiskeplasser. Velg mellom 
bosteder beregnet for 2-8 pers. Sluttrengjøring, 
flytevester og elektrisitet inkl. Bostedene har 
trådløst internett-tilgang. Kjøpmann 3 km. 
Parkering ved bostedene. 
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Husene som tilhører Kjerringvåg Kai ligger like ved sjøen på Dolmøy, Hitras 
ytterside.  Et veldig godt utgangspunkt til fiskeplasser i Frøyfjorden og på 
Hitras nordøstlige side. 23 fot båt med 100 hk utenbords motor, frontcabin og 
kartplotter til hus 224 - 225. Bosted 225 ligger i samme bygning som butik-
ken, og hus 224 mellom butikk og fabrikk på kaia. Vær oppmerksom på at 

det i forbindelse med aktiviteten på plassen kan forekomme noe ekstra støy/
trafikk. 
Det er felles flytebrygge og innvendig anlegg med frysere og muligheter for å 
filitere og pakke dagens fangst. 

Kjerringvåg Kai
Tegnforklaring, se side 2.

Hus + 2 båter kr. 23.571/uke

41 %

224  Dolmøy   8 Pers. 140 m2

41

38

% L

Bosted med god standard beliggende direkte 
i sjøkanten på Kjerringvåg - Dolmøy, Hitras 
ytterside. Bostedet ligger direkte på kaia, like 
ved en butikk og fiskemottak. 
5 soverom, med totalt 8 senger. 2 dusj/wc. 
Stue med utsikt til sjøen og komplett utstyrt 
kjøkkenavdeling. 
Ellers finnes bl.a. oppvaskmaskin, fryser 
og mikro-ovn.  
Hagemøbler og grill. 

Ekstra båter (Må forhåndsbestilles): 

23 fot kabinbåt med 100HK motor, 
NOK 7.000,-/uke
19 fot med 50 HK motor, NOK 5.000,-/uke.
Begge båtene er med kartplotter og ekkolodd. 

Båt for hus 224 + 225
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Leilighet i 2. etasje, kun 50 meter fra sjøen. 
Bostedet ligger like ved hus 224 på Kjerringvåg 
Kai, og i underetasjen drives stedets lokale 
nærbutikk. 

Trivelig innredet stue med fin utsikt, stor terrasse 
med hagemøbler og grill direkte utenfor huset. 
Kompl. utstyrt kjøkkenavdeling med egen 
spiseplass, 2 dusj/WC og 3 soverom med  2 
enkeltsenger på hvert. 
Oppvaskmaskin, mikro-ovn og fryser.

23 fots kabinbåt med 100 HK motor, 
kartplotter og ekkolodd til fri disposisjon for 
gjestene. Perfekt beliggenhet i forhold til 
fiskeplasser både nordøstlige og sydvestlige 
ytterside av Hitra. 

Elektrisitet, flytevester og rengjøring inkl. 
Parkering og kjøpmann ved huset.

Ekstra båter (Må forhåndsbestilles): 

23 fot kabinbåt med 100HK motor, 
NOK 7.000,-/uke
19 fot med 50 HK motor, NOK 5.000,-/uke.
Begge båtene er med kartplotter og ekkolodd. 

225:  Dolmøy   6 Pers. 80 m2

41

Hus + båt kr. 16.429/uke

% L
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Eldre enebolig i rolig område, flott beliggenhet 
på sørvestsiden av Fjellværøya.  Beliggende 300 
meter fra hus 240 med samme utleier. Intimt og 
fint innredet, men grunnet takhøyden passer det 
ikke for personer på 2 meters høyde. Stue, kompl. 
utstyrt kjøkken, dusj/WC og ekstra, separat WC i 
vaskerom. 4 soverom, hvert med 2 enkeltsenger. 
NB! Lavt under taket.

Nede ved sjøen finnes naust med fileteringsplass 
og 2 båter på 19 fot med 50 HK motor, kartplotter 
og ekkolodd. Flytebrygge. 

Sluttrengjøring, flytevester og elektrisitet 
inkludert. Kjøpmann 6 km. Parkering ved huset.

Ekstra 19 fots båt
med 50 hk motor, kartplotter/ekkolodd til leie: 
NOK 4.700 pr. Uke. Må forhåndsbestilles.

Hus + 2 båter kr. 18.000/uke239: Fjellværøya  8 Pers. 160m2

38 % L

Flott brygge i sjøkanten på Fjellværøya. Samme 
utleier som hus 239. Gjester som kjenner dette 
huset vet at det ytes flott  service fra utleier og 
gjester kommer tilbake år etter år. Brygga har 
plass til 8 personer og inneholder bl.a. stue, 
kjøkkenavdeling, ett soverom med 2 enkeltsenger 
og dusj/WC i 1. etasje. 3 soverom med
 2 enkeltsenger på hvert, loftstue og ekstra WC i 
2. etasje. Fryser, oppvaskmaskin og mikroovn. 
Vaskemaskin.

Ellers inngår 19 fots alu.båt med 50 HK motor, 
kartplotter og ekkolodd, samt flytebrygge og egen 
fileteringsbrygge. Sluttrengjøring, flytevester og 
elektrisitet inkludert. Kjøpmann 6 km. Parkering 
ved huset.

Ekstra 19 fots båt
med 50 HK motor, kartplotter og ekkolodd NOK 
4.700/uke. Må forhåndsbestilles.

Hus + båt kr. 15.000/uke240: Akset  8 Pers. 110m2

38 % L

Egenandel ved skade båt; 15.000 per båt. 

Egenandel ved skade båt; 15.000 per båt.
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En særpreget og meget trivelig
leilighet beliggende like ved sjøen på
Ansnes. Kort vei til gode fiskeplasser utenfor Ansnes, 
Fjellværøya og i Fillfjorden.
Leiligheten består av stor stue med panoramautsikt 
mot sjøen. Kombinert spiseplass og kjøkken. 3 
soverom med totalt 6 senger + hems (loftsrom) med 
madrass. 
2 bad med dusj/WC og badstue/sauna. 
Vaskemaskin, mikro-ovn, oppvaskmaskin og fryser. 
Eget rom for fiskeutstyr/klær, samt tørkerom.

Stor terrasse med romslig hagestue og BBQ.  Det er 
også Jacuzzi på terassen (ekstra å betale)
Like nedenfor bostedet er flytebrygge med 2 stk 19 
fots alubåter. 
Båtene har 50 HK motor (2 takt motorer med separat 
oljetank), kartplotter og ekkolodd. (Betaling for 
bensin og oljeforbruk) Nede ved sjøen er det også 
fileterings-/redskapsbod til gjestenes disposisjon.
Sluttrengjøring, redningsvester og elektrisitet 
inkludert i prisen. Parkering ved huset. 6 km. Til 
nærmeste butikk.

Det er mulig å leie huset med bare en båt inkludert, 
se priser

295: Ansnes  6-7  Pers. 100m2

41

Hus +  2 båter kr. 18.571/uke

% Hus +  1 båt kr. 15.714/ukeTO
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Disse bostedene ligger like ved sjøen i et flott  
område i Måsøvalen på Frøyas ytterside. 
Fantastiske fiskeplasser omkring Hummlingsværet 
og Kya. Også gode fiskeplasser i et rolig og 
beskyttet område i fjord like utenfor bostedene. 
Det er felles flytebrygge og innvendig brygge med 
muligheter for å rense og klargjøring av dagens 
fangst. Huseier Ole Kristian bor i samme område og 
er daglig tilstede dersom dere har behov for hjelp.

Ekstra 24 fots båt
med 150 hk, kartplotter/ekkolodd til leie:
NOK 6.000 pr. uke

Ekstrabåt 

100 A + B

102
100

Tegnforklaring, 
se side 2.

Måsøvalen

Frøya
Drar du fra Midt-Norgekysten uten å ha besøkt Frøya, har du ikke 
sett Midt-Norgekysten. Kommunen ytterst mot storhavet er mer 
kyst enn noe annet. 
Med sine 5400 holmer og skjær ligger disse som en beskyttelse for 
hovedøya på 147 kvadratkilometer innenfor. Et karakteristisk trekk 
ved øya er det åpne, småkuperte og treløse  landskapet. Det som 
særpreger all vegetasjon og ferskvann er «havpåvirkning». 
Frøya er ellers kjent som en av landets største oppdrettskommuner 
for laks og ørret. 
Sistranda er kommune-senteret og kan tilby en rekke 
bransjeforretninger som bank, bensin, hotell, restaurant, pizzeria, 
bibliotek, idrettshall/kulturhus og bil- og båtverksteder.  
Våre bosteder, har vi valgt grunnet den fantastiske beliggenheten 
de har til meget gode fiskeplasser.

41 % L

102
100
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Tegnforklaring, 
se side 2. Toppleilighet med stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling, dusj/WC og 2 soverom, hvert med 2 enkeltsenger. Fryser,  

oppvaskmaskin, mikro-ovn. 19 fots skjærgårdsjeep med 115 HK motor, fargekartplotter og ekkolodd til disposisjon. 
Kjøpmann 3 km. Parkering ved huset.

Leilighet i tilknytning til hus 101, med samme 
utleier, Ole Kristian. Stue med utsikt ut over sjøen 
og havna, kjøkken, dusj/WC og 2 soverom med 
2 enkeltsenger på hvert rom. 
Eget vaskerom med vaskemaskin. 

Ved flytebrygge ligger en 19 fots båt med 115 HK 
motor, kartplotter og ekkolodd. Kjøpmann 3 km. 
Parkering ved huset.

Båt 102Båt 100 BBåt 100 A

101 + 102

Båt 101

101

100A   4 Pers. 80m2 Hus + båt kr. 14.071/uke

Sokkelleilighet med mindre stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling, dusj/WC og ett stort soverom med 3 enkeltsenger. 
Fryser, mikro-ovn og eget rom med vaskemaskin. 21 fots skjærgårdsjeep med 90 HK motor, fargekartplotter og ekko-
lodd til disposisjon. Kjøpmann 3 km. Parkering ved huset.

100B   3 Pers. 60m2 Hus + båt kr. 12.071/uke

Eldre enebolig med flott beliggenhet like i sjøkanten på Måsøvalen, Frøyas ytterside. Stor stue, egen 
spisestueavdeling, kompl. utstyrt kjøkken, dusj/WC + sep. WC og 4 soverom, tre med 2 enkeltsenger og ett med 
dbl.seng. To frysere,oppvaskmaskin, mikroovn. Terrasse med grill. Nede ved sjøen finnes eget naust/sjøhus og 
flytebrygge med 24 fots alubåt med 150 HK motor, fargekartplotter og ekkolodd. Kjøpmann 3 km. Parkering ved huset.

101  7-8 Pers. 120m2

102  4  Pers. 60m2

Hus + båt kr. 16.071/uke

Hus + båt kr. 13.143/uke
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Meget stort og innholdsrikt feriehus,
ca 100 meter fra sjøen. Usjenert  
beliggenhet ca. 10 km fra Titran på Frøya. 
Stedet for deg som vil ha et feriehus av god  
standard og flott beliggenhet. Panorama- 
utsikt til skjærgården med mange øyer som 
beskytter farvannene for fiske hele året. 
Huset har 5 soverom med 8 til 14 enkelt-
senger. 2 stk bad med dusj og wc. Godt 
utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin og 
microovn. Det er i tillegg til romslig stue 
og egen spisestue i kjøkkenavdelingen. 

Flytebrygge med 2 stk 19 fots båter med 70 HK 
motorer med ekkolodd og kartplotter. Overbygd 
fileteringsplass ved sjøen. 

Sluttrengjøring, flytevester og elektrisitet er 
inkludert. Parkering ved huset.

Ekstra 19 fots båt 
med 70 HK motor, kartplotter og ekkolodd, 
NOK 5.000/uke.

Eldre, nyoppusset feriehus med flott  
beliggenhet og utsikt, like i nærheten 
av de kjente fiskeplassene rundt Titran 
på Frøyas sørvestside. Samme utleier 
som hus 115. Grunnet skjærgården like 
utenfor huset, kan man også med en del 
vind, finne lune farvann. 
Stue, kompl. utstyrt kjøkken, dusj/
WC og 3 soverom. Aneks med dusj/
WC og 1 soverom. Stor uteplass med 
hagemøbler, grill og flott utsikt. 
Nede ved sjøen finnes egen overbygd 
fileteringsplass med utgang direkte 
til flytebrygge. 19 fots alubåt med 70 
HK motor, kartplotter og ekkolodd er 
inkludert. 

Sluttrengjøring, flytevester og 
elektrisitet inkludert. Kjøpmann 7 km. 
Parkering ved huset.

Ekstra 19 fots båt 
med 70 HK motor, kartplotter og 
ekkolodd, NOK 5.000/uke.

115: Bua 8-14 Pers. 180m2

116: Bua 6-7 Pers. 105 m2

Hus + 2 båter kr. 19.643/uke

Hus + båt kr. 13.829/uke

Tillegg kr. 250,- pr. pers.  
ved flere enn 10 personer.

41 %

41 %

L

L
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Gurvikdal Havfiskesenter ligger idyllisk til i Straumøyvågen på Frøya, 
kjent for sitt store innsig av torsk (skrei).Gurvikdal var tidligere 
fiskemottak, men er bygget om til havfiskesenter med 8 leiligheter, 
med kompl.  kjøkkenavdeling, dusj/WC og stue. Til hver av leilighetene 
følger robuste alu.båter. 21 fots alu.båter med 60 hk. 4 takt motor, 
9” kart-plotter, ekkolodd, sporing og midtstyrt styrekonsoll! 40 

kvm stort renserom med 16 meter langt filetbord. Derfra er det 
direkte adgang til frysere og ismaskin. Fìskeutstyrsutsalg, badstue 
og badestamp, samt et flott, maritimt innredet fellesrom direkte i 
siøkanten. Fiskeguiding med daglig leder, Fredrik Johannesson, er også 
mulig. Fredrik legger for øvrig stor vekt på service og sikkerhet for våre 
gjester da storhavet venter like utenfor Gurvikdal.

Ekstrabåt 21ft alubåt
- 21 fots alu.båt m/60 HK motor og 
ekkolodd, NOK 6.500/uke

Zeichenerklärung, Siehe Seite 2Gurvikdal
Tegnforklaring, se side 2.

Maks 6 pers., 60 m²: To soverom, hvert med 1 
etasjeseng og 1 enkeltseng.

Bolig 7 Hus + båt kr. 16.000/uke

Maks 5 pers., 75 m²: To soverom, ett med 1 etasjeseng 
og ett med etasjeseng og enkeltseng.

Bolig 8 Hus + båt kr. 15.000/uke

Servicemann 
Fredrik

Bolig 1 Hus + båt kr. 13.500/uke
Maks. 4 pers., 40 m²: Ett soverom med etasjeseng og 2 enkeltsenger.

Bolig 2 Hus + båt kr. 16.000/uke
Maks 7 pers., 60 m²: To soverom, ett med 2 etasjesenger og ett 
med etasjeseng og 1 enkeltseng.

Bolig 3 Hus + båt kr. 16.000/uke
Maks 5 pers., 60 m²: To soverom, ett med 2 enkeltsenger og ett med 
etasjeseng og 1 enkeltseng.

Bolig 4 Hus + båt kr. 17.500/uke
Maks 8 pers., 80 m²: To soverom, ett med 2 etasjesenger og ett 
med etasjeseng og to enkeltsenger.

Bolig 5 Hus + båt kr. 12.500/uke
Maks 4 pers., 40 m²: Ett soverom med to etasjesenger.

Bolig  6 Hus + båt kr. 13.500/uke
Maks 4 pers., 45 m²: To soverom, hvert med 1 etasjeseng.

41

FORSIKRING: Båtene er ikke forsikret, 
men frivillig selvrisikoforsikring for båt/
motor NOK 600. kan tegnes ved ankomst. 

!

TO

Felles samlingsplass
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Fint innredet leilighet i 2 etasjer. I 1. etasje er det to soverom, hvert med to enkelt 
senger. I 2. etasje finnes stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling, 1 soverom og dusj/
WC. Fri byttedag rorbu 1+2. Fredag er byttedag for rorbu 3+4. 19 fots båt med 70 
hk motor inngår i leien.

Rorbusuiter rett i sjøkanten for gjester som krever høyere bostandard under 
oppholdet. Stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling og 2 soverom med egen dusj/WC 
og 2 enkeltsenger på hvert rom. 19 fots båt med 70 hk motor inngår i leien.

Fint innredet leilighet med stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling og spiseplass, 
2 soverom med to enkeltsenger på hvert og dusj/WC. Ekstra rom for 2 personer kan 
leies, NOK 3.290,- pr. uke. 19 fots båt med 70 hk motor inngår i leien.

Rorbusuiter rett i sjøkanten for gjester som krever høyere bostandard under 
oppholdet. Stue, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling og 1 soverom som har sin egen 
dusj/WC og 2 enkeltsenger. 19 fots båt med 70 hk motor inngår i leien. 
* Mulig å leie ekstra hotellrom (2 personer) for alle suitene kr. 4.500,-/uke

Sula, eller «byen i havet» som den ofte blir kalt, må være de ekte havfiskeres 
store drøm, men øyriket ytterst mot Atlanterhavet passer også for de som bare 
vil oppleve et rotekte, norsk fiskersamfunn. Til Sula kommer dere med bilferge. 
Her ute finner dere et levende og barskt kystsamfunn med det nødvendigste av 
servicetilbud slik som dagligvarebutikk og bensinutsalg. Senteret tilbyr flere 
typer bosteder, samt valg mellom 19 fots alu.båter med 70 HK motor og 20,5 fots 
alu.båter med 100 HK motor. Alle båter har kartplotter, ekkolodd, AIS og annet 
sikkerhetsutstyr. Like utenfor finnes fantastiske fiskeplasser. Badstue, jacuzzi 
og solarium for gjestene mot betaling. Eget lokale med treningsrom, biljard, 
bordtennis og dart til fri benyttelse. Fine fileteringsforhold både ute og inne. 
Sengeklær, håndklær, fiber Wi-Fi i alle leiligheter. Sluttrengjøring inngår i prisene. 
Det er en egen resepsjon med salg av fiskeutstyr mv.

EKSTRA 19 FOT BÅT med 70 HK motor, 
kartplotter, ekkolodd, AIS, NOK 6.748,-/uke. 
 
EKSTRA 20,5 FOT BÅT med 100 HK motor, 
kartplotter, ekkolodd, AIS, NOK 7.515,-/uke.

DEPOSTITUM: Alle gjestene må betale et 
depositum på kr. 3.000 kontant eller reservert 
på kort. 

Rorbu Suite

Rorbu 1-4  - 75 m2, 5-6 Pers.

Suite 7-10  - 73 m2  4 Pers.

Rorbu 5-6 -  55 m2, 4 Pers.

Suite 11-12  - 44 m2  2 Pers.

FORSIKRING: Båtene er ikke forsikret, 
men det er mulig å tegne en frivillig 
forsikring for NOK 500 for skade på båt/
motor ved ankomst. Da er egenandel ved 
skade kr. 10.000.

!

Sula Rorbuer
Tegnforklaring, se side 2.

Hus + båt kr. 21.000/uke

Hus + Båt kr. 21.070/uke

Hus + båt kr. 17.445/uke

Hus + båt kr. 15.550/uke

41
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Vi har igjen gleden av å tilby et fint bosted på Mausundvær for våre gjester. Huset har en flott 
beliggenhet, med en helt utrolig utsikt ut over skjærgården og havet.
Utleier Kent er selv en ivrig sportsfisker, og er en spesialist på fiske etter 
kveite. Hvert år tar han flere titalls kveiter, spesielt i månedene desember til april. Han
kjenner fiskeområdene rundt Mausund svært godt. Kent kan vise dere fiskeplasser og gi 
fisketips om ønskelig. Ønskes guiding, må dette forhåndsbestilles. (Priser guiding, se side 6.)

Huset består av stue med flott utsikt ut over sjøen, kompl. utstyrt kjøkkenavdeling med spise-
bord, dusj/WC og 2 soverom i hovedetasjen. I sokkelen finner dere i tillegg 2 soverom og egen 
dusj/WC. 

Flytebrygge og båt ligger ca. 1 km fra huset. Det er mulig å kjøre bil til flytebrygga. 
Overbygd filitreringsplass med vann på brygga.
20 fots båt med 100 HK Yamaha 4-takt motor, ekkolodd og kartplotter til fri disposisjon 
for gjestene. 

Sluttrengjøring, elektrisitet og flytevest inngår i prisen.

Mausund

140, Mausund, 100 m², 6 Pers. 

Tegnforklaring, se side 2

Hus + båt kr.15.000,- /uke

S41 %

Spesialtilbud kveitefiske!
Drømmer du om å få ei kveite på kroken?
I november til mars er det absolutt beste 

sjanser for kveite. For gjester i denne perioden 
er sjansen svært stor for at 
drømmen går i oppfyllelse. 

Utleier Kent tilbyr i denne perioden en gratis 
guiding.
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1. BESTILLING
Du bestiller ved å ringe, sende e-post eller skrive til oss, (se katalogens bakside) og oppgi 
helst flere alternativer. Er ønskede bosted utleid, vil vi tilby ledige bosteder av lignende 
standard.

2. BOSTEDENE
Samtlige av våre bosteder er utstyrt med normalt kjøkkenutstyr, senger med dyner og 
puter, dusj/bad og WC. Ellers er sluttrengjøring, flytevester og elektrisitet inkludert i 
prisene.

3. UTLEIETIDSROM
Nesten alle bostedene leies ut på ukebasis. Det er ulike byttedager - se hvert bosted. 
Ankomst tidligst kl. 14.00. Avreise senest kl. 10.00. 

4. BETALING
Ved bestilling vil dere sammen med bekreftelse/leiebevis få tilsendt faktura 
for depositum (25% av totalpris). Forfallsdato av depositum er satt til 14 dager 
etter mottatt bekreftelse/leiebevis. Ved innbetaling av depositum aksepteres  
bestillingen. Restbetaling må være innbetalt senest 2 måneder før ankomst. Sammen med 
krav om restbetaling vedlegges også sjøkart for deres bostedsområde. Ved bestilling senere 
enn 2 måneder før ankomst, skal total leiesum betales snarest. Ønsker De å forandre bestil-
lingen, kan dette gjøres mot et endringsgebyr på NOK 250,-.

5. AVBESTILLING
Reisen kan avbestilles etter følgende regler: Ved avbestilling som skjer:
inntil 49 dager før leiestart beholder HTS   . . . . . . . . . .  25% av leiepris
fra 48 til 30 dager før leiestart beholder HTS   . . . . . . . . . .  50% av leiepris
etter 30 dager før leiestart beholder HTS  . . . . . . . . . .  90% av leiepris
Gjeldende er dato av skriftlig mottatt avbestilling.

6. REKLAMASJON
Skulle det være mangler ved bosted og/eller båt ved ankomst, ber vi om at vi blir 
underrettet om dette senest innen 24 timer etter ankomst. Klager som innkommer 
etter denne fristen kan ikke påregnes eventuelt erstatningskrav for manglene.

7. LEIETAKERS ANSVAR
Leietaker er økonomisk ansvarlig for all skade på utstyr tilhørende bostedet, inkl. 
båt, motor o.l. Dersom noe blir ødelagt ber vi om at utleier eller Hitra Turistservice 
underrettes snarest. Sluttrengjøring av bostedet er inkludert, men gjestene er ansvarlig 
for at bl.a. kjøkkenutstyr, båt o.l. er rengjort ved avreise. Det er ellers ikke lov å ligge 
i sengene uten sengetrekk.

8. MINSTEMÅL / SIKKERHET / BÅTFØRERBEVIS
Alle gjester må sette seg inn i og akseptere våre minstemål på forskjellige fiskearter 
(se side 8), samt våre sikkerhetsregler. Alle om bord i båten skal ha på seg en flytedress 
eller annet flyteplagg som finnes i bostedet. Båt skal under ingen omstendigheter føres av 
personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Det er ikke tillatt å være ut i båt etter 
mørkets frembrudd, og eventuelle forbudte fartsområder må overholdes av båtens fører. 
Detaljert sikkerhetsinformasjon og annen aktuell informasjon vil dere også få ved ankomst 
vårt kontor.
Båtførerbevis kreves av fører av båt med motorer over 25 HK og/eller båt som er større enn 
8 meter lang. Dette gjelder KUN for personer født etter 01.01.80.
Vi vil gjøre alle oppmerksom på at gjester som ikke overholder våre minstemål på fisk samt 
våre sikkerhetsregler må beregne å få inndradd nøkkelen til båten.

9. AVGIFTSENDRINGER
Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer 
i merverdiavgiften

10. REISEGARANTIFONDET
Hitra Turistservice AS er medlem av reisegarantifondet. 
Se www.rgf.no

Reisebestemmelser

Pristilbud - Bestilling
q  Jeg ønsker pristilbud                   q  Jeg ønsker å bestille

ETTERNAVN: ..............................................................................       FORNAVN: .................................................    

ANT.PERS:.................   ADRESSE:  ...........................................................................................................................................

POSTNR: ....................................................... POSTSTED:  ................................................................................................

E-MAIL: ....................................................... MOBILTELEFON:  .......................................................................................

BOSTED NR:

Alt.1 ........... Alt. 2..............  Alt.3................  i tidsrommet: ............................. eventuelt .....................

q  Ekstra båt -Båttype....................................................................  q Havfiskeutstyr; .......... stk.   

q Flytedress, ............ stk. størrelse:.................. q  Kjøp q  Leie 

q  Sengeklær, ....... stk.  q  Håndklær, ........ stk. q  Drivanker  q Fiskeguide 

q  Andre ønsker: ............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

q Jeg godtar lagring av mine data, samt videre oppfølging fra Hitra Turistservice AS

Vi ønsker i tillegg å bestille følgende ekstratjenester (se side 6):

BÅTSKADER. Ved ankomst bostedet må gjestene skrive under en båtkontrakt. Det er en egenandel på 10.000 kr for 

større skader, men noen utleiere har andre satser, som i tilfelle, står oppført i teksten for boligen. For mindre skader 

under 10.000 (f eks skade på propell) betales kun for den reelle kostnaden. Skadekostnader betales direkte til utleier.  
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Produksjon/design:EXPLORE HITRA - explorehitra.no/ VINDFANG AS - vindfang.com  
Foto: Explore Hitra, Jan Pettersen, Gerhard Holweger, Stein Olav Sivertsen og gjester.

www.hitraturistservice.no

Hamneveien 22
N-7246 Sandstad  

Tel.: 0047 4000 19 55

post@hitraturistservice.no
Hitra
Turistservice

Hitra Turistservice

Hitra Turistservice
N-7246 Sandstad - Tel.: 0047 4000 19 55
post@hitraturistservice.no - www.hitraturistservice.no

Hitra Turistservice
N-7246 Sandstad - Tel.: 0047 4000 19 55
post@hitraturistservice.no - www.hitraturistservice.no

Spesialist for gruppe- og firmareiser til Hitra

Explore Hitra skreddersyr pakke-turer 
for din gruppe/firmatur. 
Sammen med våre gode 
samarbeidspartnere har vi et stort og 
variert tilbud av opplevelser til vanns 
og til lands, overnatting, og mattilbud.

Vi kjenner øyriket, og gjør det enkelt 
for deg å besøke Hitra.  
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