Over
In het noorden van Noorwegen in de oude haven van Klo bevindt zich de gloednieuwe
accommodatie van Vesteralen Fishing. De locatie beschikt over een aantal mooie slaap– en
woongelegenheden waar u niks te kort zal komen.
U kan volledig zelf op avontuur gaan met de boten. We beschikken over snelle en krachtige
boten, de ARRONET 23.5 spt is de perfecte sportvisboot. De boten beschikken over een
moderne uitrusting zoals: dieptemeter, kaartenplotter, veiligheidsmateriaal, … of u kan ook
opteren voor een boot met schipper. Deze ervaren schipper kent het visgebied door en door en
laat u genieten van een perfecte visvakantie op de Arvor 25. De schipper, Dave, brengt u naar de beste
visstekken in het gebied. Er is ook een modern fileerhuis met een professioneel vacuümapparaat en een
diepvriesruimte. Het fileerhuis bevindt zich in de paalwoning en via deze weg ben je direct op de
steiger waar de boten zich bevinden.
In ons gebied kan gevist worden van januari tot april op de bekende Skrei, dat zijn de grote
kabeljauwen die hier komen paaien. Vanaf april kan je perfect komen vissen op schelvis, koolvis,
kabeljauw, roodbaars, heilbot, makreel, haring, zeeduivel, zeewolf, zalm, leng, lom,… . Van
augustus tot september is een aanrader voor op heilbot te vissen.
Je hoeft niet enkel te komen om te vissen. In dit gebied kan je het hele jaar door
walvissen en orka’s spotten. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een vogel
- en walsafari, ze garanderen je dat jullie walvissen zullen zien. In de winter kan
je ook het prachtige noorderlicht bewonderen.
Kortom, Vesteralen Fishing beschikt over alles wat u nodig heeft om van u
vissersdroom werkelijkheid te maken.
Tot binnenkort!

@Vesteralenfishing

Meer info: www.vesteralenfishing.no of vesteralenfishing@outlook.com

Prijzen
Gelijkvloers

Voorste gedeelte

hoofdwoning

Paalwoning

4 persoons appartement *

4 persoons appartement *

kr.7000 (± €750) /week

kr.7000 (± €750) /week

(prachtig uitzicht)

* 2x 2-persoonskamer met kast + woonkamer met zetel en tv + keuken met fornuis, dampkap,afwasmachine, microgolf (magnetron) ,
diepvries en koelkast.. + badkamer met douche, badkamermeubel en wc. In iedere woning is WIFI voorzien

(Niet verplicht een boot bij te nemen)

huur boot Arronet 23.5 spt

**

kr.10.000 (± €1100) /week
**Exclusief brandstof en waarborg.
De boten beschikken over een moderne uitrusting zoals: dieptemeter, kaartenplotter, veiligheidsmateriaal, …
of u kan ook opteren voor een boot met schipper. (prijs overeen te komen)

Gebruik van het fileerhuis en diepvries (GRATIS)

Orka’s

zomer

Noorderlicht

Prachtige natuur

winter

Meer info: www.vesteralenfishing.no of vesteralenfishing@outlook.com

