Prijslijst

Op een van de eilanden van de Vesterålen ( noord Noorwegen ) in de oude haven van Klo, vind je de
gloednieuwe accommodatie: Vesteralen Fishing.Wij zorgen voor jou ideale vakantie het hele jaar door.
Dit gebied is wereldwijd bekend voor zijn grote visbestand. Januari tot april de passage van de skrei, de grote
kabeljauw tijdens de jaarlijkse trektocht naar zijn paaigebied. Vanaf April : schelvis, koolvis, roodbaars, heilbot,
kabeljauw, makreel, haring, zeeduivel, zeewolf, leng, lom, zalm.... Augustus tot september aanrader voor vissen
op heilbot.

Onze boten: De krachtige ARRONET 3.5spt, de perfecte sportvissersboot, uitgerust met dieptemeter, kaartenplotter en
veiligheidsmateriaal. Te huur met of zonder schipper Dave, die je naar alle goede visplaatsen brengt.

Accomodatie: Keuze uit 2 woningen, onder in de hoofdwoning voor 5 personen en in de paalwoning voor 4
personen,met alle nutsvoorzieningen en gratis wifi.

Gratis gebruik van modern fileerhuis met professioneel vacuümapparaat en diepvriesruimte.
Dit alles is samen gelegen op en rond de aanlegsteigers van de boten, in een prachtige stille omgeving.

Ook voor niet - vissers: In dit gebied kan je heel het jaar door walvissen en orca's , elanden en arenden spotten
Tijdens de zomer is er mogelijkheid op zeehonden en vogelsafari ( Anda eiland met 15 000 papegaaiduikers )
en een walvissafari die dagelijks vertrekken uit het dorpje Stø.
En de winter genieten van prachtige sneeuwlandschappen onder het noorderlicht.

Vesteralen Fishing heeft alles om jou een onvergetelijke vis/winter of zomervakantie aan te bieden
in de ongerepte stille noord Noorse natuur, met zicht op de bergen en de Gavlfjord die uitloopt in de oceaan.

Tot gauw ?
Uitleg

Prijs NOK (Noorse kroon)

Prijs EURO

Accommodatie en boten
Huisjes
Boot

(Paalwoning -> 4 personen)
(Hoofdwoning -> 5 personen)
(4 à 5 personen)

Boot met schipper (prijs 4 pers. +Incl. brandstof)

7000 kr. / week
8750 kr. / week
10000 kr. / week
1700 kr. / dag
4500 kr. / 4 uur

± 777 € / week
± 972 € / week
± 1111 € / week
± 188 € / dag
± 500 € / 4 uur

+
Extra uur boot met schipper
800 kr. / 1 uur
± 90€ / 1 uur
Bij huur van de accommodatie mag men gebruik maken van de fileeruimte en de diepvrieskamer
Huisje:
 2x slaapkamer (de slaapkamers zijn voorzien van 2 bedden en een kast.)
 1x badkamer (de badkamer is voorzien van een douche, wc, lavabokast en vloerverwarming.)
 1x keuken (De keuken is voorzien van een kookfornuis, dampkap, afwasmachine, microgolf, frigo ,diepvries en een eettafel.)
 1x woonkamer ( De woonkamer is voorzien van zetels, tv en boeken over vissen,…)
Boot:
 ARRONET 23.5 spt (de ARRONET 23.5 spt is de perfecte sportvisboot. De boten beschikken over een moderne uitrusting zoals:
dieptemeter, kaartenplotter, veiligheidsmateriaal,150pk Honda motor …)

Materiaal
Drijfpak
Vishengel + molen
Pilkers en haken

shads

300 gr.
400 gr.
500 gr
300 gr.
350 gr.
460 gr

100 kr. / dag
500 kr. / week
80 kr. / dag
500 kr. / week
140 kr.
160 kr.
180 kr.
180 kr.
200 kr.
220 kr.

± 11 € / dag
± 55 € / week
± 9 € / dag
± 55 € / week
15,5 €
17,8 €
20 €
20€
22,2 €
24.4 €

