NORSKO

Na ryby a do přírody

Kirkenes
Alta
Tromso
Narvik

Bodo

Sandnessjoen
Rorvik

Rádi rybaříte v klidu a pohodě, nejlépe daleko od lidí? Dáváte přednost cestování
v kruhu přátel nebo rodiny před hromadnými
zájezdy?
Nabízíme Vám jedinečnou možnost, jak strávit dovolenou v naprostém klidu, uprostřed
nepoškozené přírody, v rybářském ráji na
břehu norských jezer, řek, ostrovů a fjordů.
Divoké řeky, mořské hlubiny, ledovce i rozsáhlé lesy, to vše naleznete v Norsku, turisticky nejatraktivnější zemi Skandinávie.
Zajišťujeme pronájmy rybářských chat, domků, apartmá a lodí v celém Norsku.

Trondheim
Alesund

Kristiansund

Bergen

Oslo

Přehled oblastí:
1 Alta-Kirkenes
2 Soroya-Loppa
3 Skjervoy-Kvenangen
4 Tromso
5 Senja
6 Lofoty-Vesterály
7 Steigen
8 Bodo
9 Sandnessjoen
10 Vikna
11 Fossen
12 Trondheimsfjord
13 Hitra-Smola
14 Aure-Tustna
15 Tingvollfjord
16 Averoy
17 Sogn-Fjordane

Doprava

Vlastní automobil nebo letecky. Možnost zajištění letecké dopravy
a následného transferu z letiště nebo zapůjčení automobilu na letišti za příznivé ceny. Trajekty zajišťujeme dle platných tarifů.
Orientační ceny trajektů pro osobní automobil včetně 4 osob
za jednu cestu:
Rostock - Trelleborg
3.000-4.000 Kč
Sassnitz - Trelleborg
3.000 Kč
Frederikshavn - Oslo
4.000-5.000 Kč
Kiel - Goteborg
7.000-10.000 Kč
Kiel - Oslo
7.000-10.000 Kč
Hirsthals - Kristiansand
3.000-5.000 Kč

Ceny

Ceny pronájmů chat jsou uvedeny v přehledu cen a na stránkách
www.rybolov.com. Pokud zákazník z jednotlivých služeb vybere
takovou kombinaci služeb, která je zájezdem dle definice zákona
159/99 Sb., je tento zájezd pojištěn dle zákona 159/99 Sb.
Zákazník přebírá chatu čistou a uklizenou a vrací ji ve stejném
stavu. Majitelé chat hovoří norsky a anglicky, jsou oprávněni při
nástupu na pobyt vybrat kauci ve výši cca 1000 NOK (100 EUR) za
osobu, která bude nájemci vrácena po včasném předání čisté, uklizené a nepoškozené chaty a lodě. Majitelé chat si vyhrazují právo
výměny lodě, motoru, mrazáku apod. v případě poruchy.

Strava

Vlastní vaření. V každé chatě se nachází vybavená kuchyně.
V některých lokalitách možnost stravování v restauraci.

Lodě

Termíny

Termíny pobytů dle požadavků zákazníka. Nástup na pobyt je
standardně odpoledne mezi 15:00 a 18:00 hodin a konec pobytu
dopoledne mezi 8:00 a 10:00 hodin. V případě některých chat je
možný pronájem pouze v turnusech sobota - sobota.

Ubytování, popisy chat

Je-li v popisu chaty uvedeno, že se jedná o chatu pro např. 4-6
osob, je chata vhodná pro ubytování 4 dospělých osob a dvou dětí,
nikoli pro 6 dospělých osob. Maximální počet osob ubytovaných
v chatě nesmí být nikdy překročen.
U všech chat je k dispozici místo na čištění ryb a mrazák pro zamražení úlovků, v každé chatě se nachází vybavená kuchyně, sprcha a WC.

V Norsku je rybářům pronajímáno množství různých typů lodí. Délka lodí a vybavenost je vždy uvedena v popisu lokality a v přehledu
cen. Změna typu lodě při zachování parametrů plavidla vyhrazena.
V některých lokalitách je pronájem lodě zahrnut v základní ceně
pronájmu chaty, jinde se pronájem lodí účtuje zvlášť (viz přehled
cen).
Řidiči lodí s datem narození 1.1.1980 nebo mladší musí v Norsku
k řízení lodí delších než 8 metrů nebo vybavených motory o výkonu
nad 25 HP být držiteli mezinárodně platného oprávnění k řízení
motorových lodí příslušných parametrů (kapitánský průkaz).
Všechny osoby na lodi, která je kratší než 8 m, musí mít na sobě
vždy certifikované záchranné prostředky (plovací vesty nebo obleky) odpovídající svou kategorií hmotnosti osoby. Palivo do lodí
kupují rybáři v místě pobytu dle instrukcí majitele lodě.
Žádné cestovní pojištění prodávané v ČR nebo SR nekryje škody
způsobené nájemcem na pronajatých motorových lodích. Pojištění některých motorových lodí je možné sjednat přímo v místě pobytu prostřednictvím majitele plavidla. Cena za pojištění motorové lodě
se spoluúčastí ve výši cca 5.000-10.000 NOK se pohybuje zpravidla okolo 100 NOK na den (podle typu pojistky, lodě a motoru).
V případě poškození pojištěné lodě hradí nájemce příslušnou spoluúčast, v případě poškození nepojištěné lodě hradí nájemce škodu v plné výši. O typu pojištění, rozsahu a plnění se informujte
u majitele plavidla a vždy si pečlivě přečtěte pojistnou smlouvu.

Nejčastěji používané typy lodí v Norsku

Kaasboll / Kverno délky 5,5-7 m
s echolotem-GPS a motory 50-120 HP

Kaasboll HT se zastřešeným ovládacím pultem,
echolotem-GPS a motorem 80-150 HP

Smartliner délky 6,2 m se štítem (otevřenou
kabinou), echolotem-GPS a motorem 80 HP

Dolmoy / Antioche / Arvor... délky 5,5-7 m
s kabinou, echolotem-GPS a motory 50-150 HP

Oien / Rana délky 5-6,5 m
s echolotem-GPS a motory 30-100 HP

Minikutry délky 6-9 m s kabinou,
echolotem-GPS a motory 20-150 HP

vzdálenost
k lodím

vzdálenost na letiště

možnost pronájmu
rybářského vybavení

nutnost použít lokální
trajekt, délka plavby

sauna k dispozici

filetovací stůl bez
střechy

možnost zajištění
transferu z/na letiště

možnost pobytu
se psem

zastřešené místo
na čištění ryb

5m

180 km

vzdálenost
do restaurace
5 km

2 hod

vzdálenost
do obchodu
25 km

možnost připojení
k internetu

Rybolov

Lov tresek, polaků, mníků, vlkoušů, halibutů, okouníků, makrel... Především pilkrování, přívlač a lov ryb na přírodní nástrahy
z lodě. Obecně platí, že směrem od jihu k severu roste zpravidla
velikost i množství lovených ryb.
Vybavení pro mořský rybolov včetně nástrah doporučujeme zakoupit nebo zapůjčit ještě před odjezdem do Norska.
Množství informací o rybolovu v jednotlivých lokalitách naleznete
na internetových stránkách www.rybolov.com, informace o druzích ryb a způsobech rybolovu na www.rybareni-norsko.cz.

Předpisy

Zahraniční návštěvníci Norska mohou rybařit pouze na udici (nikoli do sítí), ulovené ryby si mohou ponechat pouze pro vlastní
potřebu, nesmějí je prodávat. Pro lov ryb udicí na norském pobřeží nejsou zavedeny žádné doby hájení, pouze v období od
1.9. do 31.5. je zakázán cílený lov okouníků. Rybář musí respektovat zákonem stanovené minimální lovné míry. V průběhu rybaření dodržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 150 m od sádek
a rybochovných zařízení.
Rybáři-návštěvníku Norska, který je ubytován v registrované rybářské chatě, je povoleno odvézt z Norska nejvýše 20 kg vlastnoručně ulovených ryb nebo výrobků z mořských ryb. Rybáři
ubytovaní v neregistrované rybářské chatě mají vývozní kvótu
sníženou na 10 kg. Sladkovodní ryby včetně mořských pstruhů
a lososů a ryby zakoupené v Norsku (koupě musí být prokázána platnou účtenkou s vyčíslenou výší daně) se do limitu nepočí-

tají. Rybáři ubytovaní v registrované rybářské chatě jsou povinni
předepsaným způsobem hlásit počet ulovených tresek obecných,
tresek tmavých, halibutů, okouníků a vlkoušů. Hlášení počtu ulovených ryb se týká i ryb puštěných na svobodu, provádí se za
každou loď, po každém výjezdu na moře a zaznamenávají se
i nulové úlovky.
Způsob registrace sdělí správce ubytovací kapacity.
Podrobnější informace včetně minimálních lovných délek viz stránky
www.rybareni-norsko.cz.

Bezpečnost

Minimalizujte rizika spojená s rybolovem a pobytem na lodi odpovědným přístupem, dodržujte „Zásady provozu zapůjčených
motorových lodí“ a instrukce majitele chaty a lodí v místě pobytu.
Při převzetí lodě si nechte řádně vysvětlit ovládání lodě, motoru
a navigačních přístrojů. Vždy dbejte na správnou orientaci během plavby, mějte na lodi dostatek paliva, oblečené plovací vesty a nabitý mobilní telefon s uloženým číslem na majitele lodě
a chaty, případně na další rybáře v okolí.
Osoby v podnapilém stavu na loď nepatří!
Počasí se na pobřeží Norska rychle mění a komplikace způsobují
rovněž mořské proudy. I slunečný den se může během několika minut
změnit ve vichřici doprovázenou hustým deštěm či sněhovou vánicí.
Před vyplutím i během pobytu na moři kontrolujte aktuální předpověď
počasí dle www.yr.no nebo www.windy.com a vezměte do úvahy
i vliv větru, přílivu a odlivu, viz www.rybareni-norsko.cz.

Nejčastěji lovené druhy mořských ryb v Norsku (názvy: česky - norsky - anglicky - německy)

Treska obecná - torsk - cod - Dorsch

Treska tmavá - sei - coalfish - Köhler

Treska polak - lyr - pollack - Pollack

Treska jednoskvrnná - hyse - haddock - Schellfisch

Mník mořský - leng - ling - Leng

Mníkovec bělolemý - lumb / brosme - tusk - Lumb

Halibut - kveite - halibut - Heilbutt

Vlkouš - steinbit - catfish - Katfisch / Seewolf

Ďas mořský - breiflabb - anglerfish - Seeteufel

Okouník mořský - uer - redfish - Rotbarsch

Štikozubec obecný - hake - heik - Seehecht

Makrela - makrell - mackerel - Makrele

Oblast Alta-Kirkenes

Na ryby a do přírody

Fjordy a sundy v okolí ostrova Seiland ležícího
mezi městy Alta a Hammerfest jsou dobře chráněné před větrem a příbojem oceánu. Snad právě
proto sem často míří rybáři, kteří chtějí omezit vlivy špatného počasí a nezřídka je oblast i cílem výprav méně zkušených „mořských vlků“, případně
rybářů, které doprovázejí jejich rodiny.
Ostrov Seiland a okolí města Alta volí někteří hosté i díky snadné dostupnosti z letiště, svou roli
hraje jistě i kouzlo hornatého pobřeží s ledovci
a možná i turistické pozoruhodnosti kraje Finnmark
– mys Nordkapp, kaňon Sautso a prehistorické
rytiny na skalách u města Alta.
Rybolov
Pobřežní vody u ostrova Seiland jsou před oceánskými
vlnami chráněné ostrovy Stjernoya, Soroya a Kvaloya.
Rybáři zde neloví ryby na otevřeném oceánu, ale především v intenzivně proudících vodách Rognsundu, Soroysundu a Vargsundu, které spolehlivě přinášejí množství
potravy. Charakteristická loviště leží především v okolí
ostrovních výběžků a zlomů hloubek, kde se pravidelné
mořské proudění zrychluje.
Více než jinde hraje v sundech důležitou roli znalost rychlosti proudění v průběhu času – rybolov v sundech je vhodný zejména pro rybáře, kteří při rybaření dovedou přemýšlet a logicky uvažovat.
Stejně jako ostatní vody kraje Finnmark se okolí Seilandu
může pochlubit kvalitními úlovky halibutů, tresek obecných, okouníků a především excelentními lovišti vlkoušů.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka. S ohledem na tání sněhu a mnohaleté zkušenosti zde bývají nejlepší úlovky tresek, halibutů, vlkoušů
i ostatních druhů ryb až od konce května do října, tedy později než v okolních částech Norska.
Sezóna lovu pstruhů a sivenů na horských jezerech je od
července do srpna.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking, výstupy na ledovce ostrova
Seiland, výlety na Nordkapp, do
kaňonu řeky Altaelva-Sautso, do
města Alta. V tundře náhorní plošiny
Finnmarksvidda se turisté mohou po
celý rok setkat se stády sobů a jejich
majiteli - domorodými Laponci.
Poloha a doprava
Pobřeží v okolí měst Hammerfest
a Alta je dobře dostupné autem
i letecky. Nejbližší letiště jsou Alta,
Hammerfest a Kirkenes. Na ostrov Seiland jezdí z Hammerfest
trajekty a expresní lodní doprava
viz www.177finnmark.no.
Vzdálenost z ČR – cca 2.900 km
Vzdálenost z Trelleborg – cca 2.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
K dopravě z letišť Alta a Hammerfest zajišťujeme pronájem automobilů, případně transfer.

Alta
Tromso

Botsfjord

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Korsfjorden
Nyvoll

Rorvik

Storekorsnes

Trondheim
Kristiansund
Informace

o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz

Alesund

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com
Oslo

www.rybolov.com

korsfjorden
dům pro 8-10 osob

150 m

70 km

3 km

60 km

- stylový nově zrekonstruovaný dům pro 8-10 osob v klidné poloze
- snadná dostupnost letiště Alta - cca 60 km
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a méně zkušené rybáře
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krbová kamna, koupelna (sprcha + WC), samostatné WC a sprcha
Ložnice: v domku pro 8-11 osob (200 m2) je 7 ložnic
Zázemí: relaxační místnost, sauna, terasa, v domku u mola jsou mrazáky, osvětlené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou a místem na uskladnění a sušení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, celodenní výlet na Nordkapp, kaňon řeky Altaelva-Sautso
Okolí: Alta cca 65 km, Nordkapp cca 240 km

nyvoll

domek a 2 apartmá pro celkem 14-18 osob

50 m

70 km

3 km

60 km

- rybolov ve velkém fjordu s přístupem k proudícímu sundu
- lodě s kabinou i bez kabiny s motory 50-120 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a méně zkušené rybáře
- snadná dostupnost letiště Alta - cca 60 km
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV, DVD), koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: apartmá pro 4 osoby (60 m2) - 3 ložnice, domek pro 6-10 osob (90 m2) - 4 ložnice
Zázemí: mrazák, místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor na uložení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Dolmoy 6,8 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 100-115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, celodenní výlet na Nordkapp, kaňon řeky Altaelva-Sautso
Okolí: Alta cca 65 km, Nordkapp cca 240 km

storekorsnes

2 chaty a domek pro celkem 18 osob

50 m

60 km

10 km

60 km

- stylové a moderně vybavené domky
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- snadná dostupnost letiště Alta - cca 60 km
- lodě s kabinou i bez kabiny a motory 60-175 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krbová kamna (v chatách), koupelna (sprcha, WC), umývárna s WC (v domku)
Ložnice: domek pro 6 osob (93 m2) - 3 ložnice, chata pro 6 osob (80 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa (v chatách), gril, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a prostor na
uložení a sušení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6,5 m s echolotem-GPS a motorem 60-115 HP
Kasboll / Kverno 6-6,9 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115-175 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Alta cca 60 km, Nordkapp cca 240 km

Botsfjord

5 apartmá pro celkem 22-30 osob

30 m

20 m

200 m

250 km

- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Smartliner s kabinou echolotem, GPS a motorem 80 HP
- jedinečná atmosféra severského města a rybářského přístavu
- možnost lovu pstruhů a lososů v okolních řekách a jezerech
Kuchyně: sporák/vařič, mikrovlnka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: malá apartmá pro 2-3 osoby (40 m2) - 1 ložnice,
velká apartmá pro 6-8 osob (80 m2) - 3-4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, restaurace
Lodě: Smartliner 6,2 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: turistika, celodenní výlet na Vadsö a Vardö
Okolí: Inari cca 300 km, Alta cca 490 km, Nordkapp cca 500 km, Kirkenes cca 250 km

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

www.rybolov.com

oblast Soroya-loppa

Na ryby a do přírody

Severní pobřeží poloostrova Loppa a vody
u ostrova Soroya se pro mnohé rybáře právem staly „tím nejlepším revírem Norska“.
A není to jen množství a velikost lovených
ryb, co motivuje celou řadu z nich vracet
se každoročně právě sem. Členité a krajinářsky velmi atraktivní pobřeží navíc nabízí
možnost rybaření i za zhoršeného počasí.
Vzhledem k nesporným přírodním krásám
je Loppa vhodná i pro dovolenou spojenou
s výlety okolo pstruhových jezer v údolích
nebo s vysokohorskými tůrami na vrcholky
hor a na ledovec Oksfjordjokelen.
Rybolov
Poloostrov Loppa a ostrov Soroya se staly Mekkou lovců
trofejních tresek obecných a halibutů, ale dostupná jsou
i velmi dobrá loviště vlkoušů, tresek tmavých a okouníků.
Co se počtu lovených halibutů a vlkoušů týče, jen málokterá část Norska může této oblasti konkurovat.
Pobřeží je velmi členité, v případě zhoršeného počasí
nebo rozbouřeného oceánu je možné rybařit ve fjordech
a zátokách. Na hranách hloubek, v okolí podmořských hor
a výběžků ostrovů Soroya, Silda a Loppa jsou loviště vhodná pro pilkrování i přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka. Kvalita dubnového rybaření je silně závislá na aktuálním počasí a teplotě vody ve fjordech. Zpravidla až do konce května patří mezi hlavní lovené druhy
tresky obecné a vlkouši. V červnu a červenci se obvykle
loví méně trofejních tresek obecných, ale přibývá úlovků
halibutů a tresek tmavých. Loppa je typickým severským
revírem, kde je rybaření velmi intenzivní i v srpnu, září
a říjnu. Někteří rybáři dokonce tvrdí, že úlovky halibutů
jsou v druhé polovině sezóny lepší než v červnu. I v říjnu
je kromě halibutů možné skvěle zachytat tresky, vlkouše
a okouníky, ale je třeba mít na paměti, že denní světlo je
zde jen od 7.00 do 17.00 hodin.
Další aktivity
Turistika, výstupy na vrcholky hor a na ledovec Oksfjordjokelen. Výstupy na pobřežní
útesy ostrůvku Loppa a ostrova Soroya, kde
od května do července hnízdí tísíce párů racků, papuchalků, alek a alkounů. V okolí se turisté mohou po celý rok setkat se stády sobů.
Poloha a doprava
Pobřeží poloostrova Loppa je dostupné
trajekty Oksfjord-SorTverrfjord a Oksfjord
-Tverrfjord. Městečko Oksfjord leží asi 50 km
severozápadně od města Alta (po silnici 150
km). Lodní doprava viz www.177finnmark.no
Vzdálenost z České republiky cca 3.000 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg cca 2.300 km
Vzdálenost z Oslo cca 1.900 km
Nejbližší letiště jsou Alta (cca 150 km+trajekt), Tromso (cca 350 km+trajekt) nebo
Hasvik (lodí cca 25 km). K dopravě z letišť
Alta a Tromso zajišťujeme pronájem automobilů. Z letiště Alta do Oksfjord je možné
zajistit transfer autem nebo autobusem.

Alta
Tromso

Soroya Rorbu

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Loppa
Nusvag

Rorvik

Trondheim
Kristiansundo dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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Loppa

2 domky a 2 apartmá s celkovou kapacitou 22-26 osob

50-300 m

20-300 m 140 km

2 hod

- rybaření ve fjordu i na oceánu
- lodě Dolmoy s kabinou, echolotem, GPS a motorem 115 HP
- lodě Kasboll / Kverno 50-112 HP s echolotem a GPS
- krajinářsky velmi atraktivní lokalita
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka (kromě apartmá č. 2), jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC), v apartmá č.1 je 2x koupelna (sprcha + WC),
v domku Haugen je 2x WC a koupelna se sprchou a masážní vanou
Ložnice: apartmá č.1 a č.2 pro 5-6 osob (80 m2) - 3 ložnice, Haugen pro 8 os. (160 m2) - 4 ložnice,
domek Storhaug pro 6-8 osob (100 m2) - 4 ložnice, domek Krambua pro 6 osob (86 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, místnost s mrazáky a možností uložení a sušení rybářského vybavení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
Lodě: Dolmoy 7 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP,
Kasboll / Kverno 5,75-6,5 m s echolotem-GPS a motorem 50-112 HP
Další aktivity: turistika a vysokorská turistika, pozorovaní ptáků na ostrůvku Loppa
Okolí: Oksfjord cca 1,5 hodiny lodí, Alta cca 120 km + trajekt, Tromso cca 350 km + trajekt

nusvag

domek a 7 apartmá s celkovou kapacitou 34-38 osob

500 m

500 m

140 km

10 min

- možnost transferu z letiště Alta pro cestující letecky
- lodě s kabinou i bez kabiny s motory 90-120 HP
- krajinářsky velmi atraktivní lokalita
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, jídelní stůl, koupelna (sprcha + WC), v domku je 2x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: apartmá č.1 pro 4 osoby (70 m2): 2 ložnice, apartmá č.2 pro 4-6 osob (90 m2): 3 ložnice,
apartmá č.3-6 pro 4 osoby (50 m2): 2 ložnice, apartmá č.7 pro 2 osoby (35 m2): 1 ložnice
domek pro 8-10 osob (160 m2): 5 ložnic
Zázemí: terasa, gril, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené místo
na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 6,5 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP,
Dolmoy 6,8 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: turistika a vysokorská turistika, pozorovaní ptáků na ostrůvku Loppa,
výstup na ledovec Oksfjordjokelen
Okolí: Oksfjord cca 30 minut lodí, Alta cca 120 km + trajekt, Tromso cca 350 km + trajekt

Soroya Rorbu
4 domky pro celkem 24-26 osob

10 m

20 km

200 m

20 km

30 min

- rybaření na oceánu i ve fjordu
- moderní lodě s kabinou i bez kabiny s motory 110-150 HP
- majitelé jsou místní profesionální rybáři, zázemí je na vysoké úrovni
- možnost zajištění transferů z letiště Hammerfest nebo Alta
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, přístup na terasu, koupelna (sprcha a WC), v domku pro 8 osob je druhé WC
Ložnice: domek č.1 (90 m2) pro 8 osob vhodný i pro osoby na invalidním vozíku: 4 ložnice,
domky č. 2-4 pro 6 osob (75 m2): 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazicí box
Lodě: Kasboll HT 6,6 m, zastřešený řídící pult, echolot-GPS, vysílačka, držáky na pruty a motor 115 HP
Kasboll 7,5 m, obchozí vytápěná kabina, echolot-GPS, vysílačka, držáky na pruty a motor 150 HP
Další aktivity: turistika, pozorování ptáků na pobřežních útesech, lov pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Hammerfest cca 15 minut lodní taxi nebo 20 minut trajekt, Alta cca 140 km+trajekt nebo
45 minut lodní taxi
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oblast skjervoy-kvenangen

Na ryby a do přírody

Oceán, fjordy a sundy na pomezí severonorských krajů Troms a Finnmark patří k turisticky i rybářsky méně známým lokalitám, přičemž
nikterak nezaostávají za tak slavnými místy,
jako jsou Lofoty, Senja, Soroya nebo Loppa.
Mnozí rybáři, kteří na rybářských výpravách
do Norska vystřídali několik arktických lokalit, se v posledních letech vracejí právě na ostrov Nord Arnoy, Laukoy nebo na poloostrov
Loppa. Všichni, kdo sem přijíždějí, očekávají
úlovky trofejních tresek, halibutů nebo alespoň okouníků či vlkoušů, ale mnozí volí tuto
část pobřeží i pro její přírodní krásy.
Rybolov
Od ostrovů Nord Arnoy, Laukoy až po západní pobřeží poloostrova Loppa nabízí moře celou řadu lovišť v sundech
a fjordech (Lauksund, Lavan, Hamneidet) i na otevřeném
oceánu (Arviksand). Protože se ve srovnání s lokalitami,
jako jsou Lofoty, Vannoya, Loppa, Soroya jedná o místa
méně slavná a hůře dostupná z velkých severonorských
letišť, jsou zdejší vody „méně ochytané“. V případě lovu
tresek obecných a tmavých to sice nehraje velkou roli, ale
nižší rybářský tlak se pozitivně projevuje na úlovcích halibutů, vlkoušů a okouníků.
Zatímco loviště při severních březích ostrova Arnoy jsou
dobře dostupná jen za dobrého počasí, okolní sundy a fjordy
poskytují alespoň částečnou ochranu před větrem a vlnami.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka.
Kvalita dubnového rybaření je silně závislá na aktuálním
počasí a jarní výpravy do této části Norska by měli podnikat jen zkušení rybáři a mořeplavci. Zpravidla až do konce května patří mezi hlavní lovené druhy tresky obecné,
vlkouši a případně okouníci. V červnu a červenci se obvykle loví méně trofejních tresek obecných, ale přibývá úlovků
halibutů a tresek tmavých. Rybaření je obvykle velmi intenzivní i v srpnu, září a říjnu.
Další aktivity
Turistika, výstupy na vrcholky hor a pod ledovec Oksfjordjokelen v Jokelfjordu. Majitel Lavan může v dubnu-květnu zajistit výpravy na
sněžných skútrech. V tundře okolních hor se
turisté mohou po celý rok setkat se stády sobů.
Poloha a doprava
Ostrovy Nord Arnoy a Laukoy jsou dostupné trajekty z osady Storstein u města Skjervoy, které leží na poloviční vzdálenosti mezi
městy Tromso a Alta (cca 4 hodiny autem
z Alta). Trajekty a osobní lodní doprava viz
www.thn.no
Vzdálenost z České republiky – cca 3.000 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 2.300 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
Nejbližší letiště jsou Sorkjosen, Alta a Tromso. K dopravě z letišť Alta a Tromso zajišťujeme pronájem automobilů. Z letiště Alta do
Lavan je možné zajistit transfer autem nebo
autobusem. Tromso a Skjervoy spojuje denně osobní loď.
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arviksand

domek, 2 chaty a apartmá s celkovou kapacitou 19-22 osob

50-600 m

100 m

70 km

45 min

- poloha přímo na břehu oceánu v blízkosti lovišť
- lodě Merry Fisher s kabinou, echolotem, GPS a motorem 90-100 HP
- profesionální zázemí
- vhodné pouze pro zkušené rybáře a mořeplavce
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC), sauna (pouze v chatách), krbová kamna (v domku)
Ložnice: v domku pro 6-8 osob (140 m2) je 5 ložnic, v chatách pro 4 osoby (70 m2) jsou 2 ložnice,
v apartmá pro 5-6 osob (103 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, v kotvišti lodí je k dispozici šatna, WC, sprcha, prostor na uložení a sušení
rybářských potřeb a oblečení, mrazáky, filetovací stoly s osvětlením a tekoucí vodou
Lodě: Merry Fisher 6,2 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 90-100 HP
Další aktivity: turistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Skjervoy cca 50 km + trajekt, Alta cca 250 km + trajekt, Tromso cca 290 km + trajekt,
z Tromso na ostrov Arnoy 1x denně spojení expresní lodí

lauksletta

3 apartmá s celkovou kapacitou 12-16 osob

200 m

19 km

52 km

45 min

- lovište v sundu i na oceánu
- loď Arvor 115 HP s kabinou, echolotem a GPS
- lodě Kasboll / Kverno 60 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: apartmá č.1 pro 4-8 osob (85 m2) - 2 ložnice,
apartmá č.2 a č.3 pro 4 osoby (74 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa (pouze apartmá č.1), pračka (pouze apartmá č.2 a č.3), zastřešené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP,
Arvor 6,3 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Skjervoy cca 25 km + trajekt, Alta cca 250 km + trajekt, Tromso cca 290 km + trajekt,
z Tromso na ostrov Arnoy 1x denně spojení expresní lodí

lauksund

domek s celkovou kapacitou 8-10 osob

200 m

19 km

52 km

30 min

- lovište v sundu i na oceánu
- restaurovaný a moderně zařízený domek
- loviště s minimálním rybářským tlakem
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, 2x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku pro 8-10 osob (110 m2) je 5 ložnic
Zázemí: terasa, pračka, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, možnost lovu pstruhů a sivenů
na jezerech
Okolí: Skjervoy cca 25 km + trajekt, Alta cca 250 km + trajekt, Tromso cca 290 km + trajekt,
z Tromso na ostrov Arnoy 1x denně spojení expresní lodí
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lavan

domek a chata s celkovou kapacitou 10-17 osob

50 m

14 km

14 km

95 km

- méně známá loviště halibutů, tresek a vlkoušů ve fjordech
- kvalitní lodě s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku pro 6-7 (výjimečně až 9) osob (90 m2) jsou 4 ložnice,
v chatě pro 4-6 (výjimečně až 8) osob (75 m2) jsou 2 ložnice a lůžka v otevřeném podkroví
Zázemí: terasa, gril, sauna (v domku), zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a mrazáky,
zahradní posezení s grilem u kotviště lodí
Lodě: Dolmoy 6,6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 100 HP
Benetau Antares 6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Oien 5,3 m s echolotem-GPS a motorem 30-40 HP
Další aktivity: turistika, lov pstruhů v jezerech, ledovec Oksfjordjokelen (autem nebo lodí)
Okolí: Burfjord cca 15 km, Alta cca 90 km, Tromso cca 220 km

hamneidet

2 apartmá s celkovou kapacitou 16 osob

30 m

20 km

20 km

240 km

- méně známá loviště s nízkým rybářským tlakem
- lov ve fjordech a proudících sundech
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku jsou 2 apartmá, v každém apartmá (120 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, zastřešené místo na čištění ryb
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP,
Fjordfangst 5,5 m s echolotem-GPS a motorem 30-40 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, ledovec Oksfjordjokelen, soutěska Birtavarre,
celodenní výlet na Nordkapp, Alta (cca 3 hodiny autem)
Okolí: Skjervoy cca 20 km, Storslett cca 25 km, Alta cca 200 km, Tromso cca 240 km
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Oblast Tromso

Na ryby a do přírody

Okolí největšího severonorského města Tromso je díky množství leteckých spojů nejsnáze
dostupnou částí severního Norska. Navíc zde
rybáři i turisté najdou vše, co od Norska mohou
očekávat, skvělá loviště na oceánu při pobřeží
ostrovů Kvaloya, Ringvassoya, Vannoya, někdy
až překvapivě rybářsky úspěšné proudící sundy
i krajinářsky jedinečné fjordy s vyhlídkou na Lyngenské Alpy.
Kdyby si příznivci lovu tresek a halibutů měli zvolit nejdůležitější letiště planety, Tromso bude jistě
v nejužším výběru. A mimochodem: víte, že Tromso žije o víkendech bujarým nočním životem?
Rybolov
Zkušení rybáři a mořeplavci si často při pohledu na mořskou mapu v okolí Tromso bez váhání zvolí některou z lokalit, která umožňuje přístup na oceánskou stranu ostrovů
Kvaloya, Ringvassoya a Vannoya. Beze sporu se jedná
o prvotřídní loviště tresek obecných, vlkoušů i halibutů
a okouníků.
Už méně rybářů, včetně těch nejzkušenějších, dovede dle
mapy vyčíst, jak dobrá jsou loviště v některých proudících
sundech i ve zdánlivě nezajímavých fjordech, jejichž dno
však často skrývá zajímavé hrany hloubek, mušlová pole,
podvodní hory...
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků zákazníka. Zatímco loviště na březích oceánu jsou již
v březnu a dubnu navštěvována lovci „skrei“ (tresek z Barentsova moře a severních částí Atlantiku), vnitřní fjordy
a sundy skýtají dobré úlovky zpravidla až od poloviny května (s ohledem na tání sněhu). Spolehlivě lze dobré úlovky
tresek, halibutů, vlkoušů i ostatních druhů ryb očekávat
v okolí Tromso od června až do října. Někteří rybáři dokonce tvrdí, že úlovky halibutů jsou v druhé polovině sezóny
lepší než v květnu a červnu. I v říjnu je kromě halibutů možné skvěle zachytat tresky obecné, tmavé i jednoskvrnné,
mníkovce, vlkouše a okouníky.
Sezóna lovu pstruhů a sivenů na horských jezerech je od
července do srpna.

Poloha a doprava
Pobřeží v okolí města Tromso je snadno dostupné autem i letecky.
Vzdálenost z České republiky – cca 2.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 2.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
Nejbližší letiště je Tromso. K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilů, případně transfer autem nebo autobusem.

Vannoya Havfiske

Hansnes

Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking,
skialpinismus (březen-duben), výstupy na
ledovce a vrcholky Lyngenských Alp, výlety
na Nordkapp, do kaňonu Birtavarre, výpravy
za velrybami z ostrova Kvaloya (zpravidla
od srpna do září), pozorování polární záře
(od září do března)... V horách i na pobřeží
se turisté mohou po celý rok setkat se stády
sobů a jejich majiteli - domorodými Laponci.
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amber

3 domky a 3 apartmá s celkovou kapacitou 30-34 osob

30 m

30 km

3,5 km

30 km

- rybolov ve fjordu s přístupem na oceán
- apartmá a domky přímo u vody
- lodě Kasboll / Kverno 70-150 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 30 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: TV, sprcha, WC,
Ložnice: v každém apartmá pro 4-6 osob (80 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá pro 4 osoby (65 m2)
jsou 2 ložnice, v šestilůžkových domcích (80 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou, filetovacím stolem, mrazáky
a prostorem k uložení a sušení rybářského vybavení a oblečení, molo
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6,6 m s echolotem-GPS a motorem 70-115 HP
Kasboll / Kverno 6,6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 120-150 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech, pozorování
velryb (srpen-říjen), od září do března pozorování polární záře
Okolí: Tromso cca 30 km

maribell

domek s 1 apartmá a 3 chaty s celkovou kapacitou 16-20 osob

20 m

30 km

300 m

30 km

- rybolov ve fjordu s přístupem na oceán
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 33 km
- majitel chat je profesionální rybář
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka (v apartmá), lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), umývárna s WC (v apartmá)
Ložnice: apartmá pro 4-8 osob (100 m2) - 3 ložnice, chaty pro 4 osoby (50 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa s přístupem na molo, pračka (pouze apartmá), zastřešené a osvětlené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP,
loď s kabinou, echolotem-GPS a motorem 150 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech, pozorování
velryb (srpen-říjen), od září do března pozorování polární záře
Okolí: Tromso cca 35 km

larseng

apartmá a 3 domky s celkovou kapacitou 18-22 osob

20-100 m

25 km

25 km

25 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 25 km
- lokalita vhodná i pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC), v domku pro 6-9 odob jsou navíc krbová
kamna a druhé WC
Ložnice: apartmá u vody pro 4 osoby (55 m2) - 2 ložnice, domek pro 2-3 osoby (50 m2) - 1 ložnice,
domek pro 6-9 osob (100 m2) - 4 ložnice, domek pro 6 osob (110 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou, místnost s mrazáky, pračkou,
sušičkou a místem na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb (srpen až září), pozorování polární
záře (září-březen)
Okolí: Tromso cca 30 km

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

www.rybolov.com

ringvassoy
chata pro 4-6 osob

30 m

12 km

15 km

65 km

- rybolov ve fjordech s přístupem na oceán
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky, letiště Tromso jen 65 km
- klidná poloha s atmosférou rybářské osady
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací místnost (TV, DVD), koupelna (sprcha + WC, pračka)
Ložnice: v chatě pro 4-6 osob (70 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou a domek s mrazáky a prostorem na uložení a sušení rybářského oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb (srpen až září), pozorování polární
záře (září až březen)
Okolí: Tromso cca 70 km

dafjord

apartmá pro 6-8 osob

50 m

12 km

15 km

65 km

- rybolov ve fjordech s přístupem na oceán
- lodě Arvor s kabinou, echolotem-GPS a motory 115 HP
- vhodné pro cestující letecky, letiště Tromso jen 65 km
- majitel je profesionální rybář
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC, pračka), samostatné WC
Ložnice: v apartmá pro 6-8 osob (90 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazákem a prostorem
na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Arvor 6,5 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb (srpen až září), pozorování polární
záře (září až březen)
Okolí: Tromso cca 70 km

stornes

domek s celkovou kapacitou 8-10 osob

200 m

44 km

27 km

55 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- vhodné pro cestující letecky - letiště Tromso jen 55 km
- lokalita vhodná pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, 1x koupelna (sprcha + WC), 2x samostatné WC, 1x samostatná sprcha
Ložnice: v domku pro 8-10 osob (120 m2) je 5 ložnic
Zázemí: terasa, pračka, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, jízdy na koni, pozorování velryb (srpen až září),
pozorování polární záře (září až březen)
Okolí: Tromso cca 55 km, Nordkjosbotn cca 45 km
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vannoya havfiske
2 chaty pro celkem 6-10 osob

10 m

15 km

90 km

10 km

45 min

- chaty přímo na molu
- vynikající loviště trofejních ryb na oceánu vhodné pro zkušené rybáře
- lodě Kasboll / Kverno 80-115 HP s echolotem a GPS
- atmosféra tradiční rybářské osady v unikátní poloze
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: chata pro 3-5 osob (50 m2) - v podkroví je pět lůžek v částečně oddělených ložnicích
Zázemí: terasa, mrazáky, místo na čištění ryb s tekoucí vodou (u mola)
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Kasboll / Kverno 6 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, fotografování a pozorování ptáků (majitel chat je profesionální
fotograf-průvodce)
Okolí: Tromso cca 90 km + 45 min. trajekt

vengsoy

3 domky pro 12-18 osob

20 m

20 km

20 km

300 m

30 min

- moderní domky přímo u vody
- lodě Kasboll 660HT s echolotem-GPS a motory 115 HP
- vynikající loviště jen 15 minut jízdy lodí od domků
- vhodné na přívlač i pilkrování
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC), samostatné WC
Ložnice: v domku pro 4-6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: zastřešený prostor na čištění ryb s tekoucí vodou, filetovacím stolem, mrazáky a prostorem k uložení a sušení rybářského vybavení a oblečení, na terasu u domků navazuje kotviště
lodí-molo
Lodě: Kasboll 660HT 6,6 m se zastřešným řídícím pultem (hard top), echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: pozorováním kosatek a velryb (od srpna do prosince), na sousedním ostrově Kvaloy
jsou velmi dobré podmínky pro turistiku, cykloturistiku.
Okolí: Tromso cca 20 km + 30 min. trajekt

Hansnes

2 apartmá pro celkem 12 osob a 3 dvojlůžkové pokoje

50 m

1 km

300 m

60 km

- loviště ve fjordu i na oceánu v okolí ostrova Vannoya
- lodě s kabinou, echolotem-GPS a motory 115 HP
- vhodné pro malé i větší skupiny rybářů
- dobrá dostupnost pro cestující letecky
Kuchyně: apartmá: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák
pokoje: společná kuchyně (sporák, mikrovlnka, myčka, lednice) a jídelní kout
Obývací část: apartmá: TV, radio-CD, sprcha, WC, pračka, terasa
pokoje: společný obývací pokoj (TV), každý pokoj má vlastní sprchu a WC
Ložnice: apartmá pro 6 osob (110 m2) - 3 ložnice
pokoje - dvě samostatná lůžka
Zázemí: chatka s grilem, molo, přístřešek s filetovacími stoly (tekoucí voda, osvětlení),
domek s mrazáky a prostorem pro uložení a sušení rybářského oblečení
Lodě: Arvor 6 m s kabinou, echolotem-GPS a naftovým motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, od března do dubna skialpinismus
Okolí: Tromso cca 60 km
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lenangen brygge
3 domky s celkovou kapacitou 20-22 osob

20-150 m

42 km

80 km

100 m

- rybolov ve fjordu s přístupem na oceán
- lodě s kabinou i bez, s motory 50-115 HP
- vhodné pro cestující letecky, letiště Tromso jen 80 km
- moderní vybavení a profesionální zázemí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: domky pro 8 (9) osob - TV, stereo, koupelna (sprcha, WC, sauna), komora
se sušičkou a pračkou a prostorem na uložení a sušení ryb. potřeb a oblečení
domek pro 4 osoby - TV, stereo, sprcha, WC
Ložnice: oba domky pro 8 (9) osob (100 m2) - 4 ložnice, domek pro 4 osoby (60 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, chatka s místem na grilování a saunou, zastřešené a osvětlené místo na
čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky a místem na sušení a uložení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
lodě Arvor 6,7 m s kabinou, echolotem-GPS a naftovým motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, skialpinismus (březen a duben), možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Lyngseidet cca 43 km, Tromso cca 80 km + trajekt nebo 170 km

havnnes handelssted
4 domky a 2 apartmá s celkovou kapacitou 27-36 osob

100-300 m

200 km

100 m

5 min

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- lokalita vhodná i pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
- atmosféra tradiční rybářské osady v krajinářsky atraktivní oblasti
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna, WC, krbová kamna (kromě apartmá)
Ložnice: v domku Messa jsou 2 apartmá každé pro 4-5 osob (60 m2) - 2 ložnice
domek Banken pro 4-6 os. (70 m2) - 2 ložnice, domek Mary pro 6-8 os. (80 m2) - 4 ložnice
domek Borgerstua pro 3-6 os. (60 m2) - 1 ložnice, domek Wagen pro 6 os. (90 m2) - 3 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a mrazící hala jsou u mola (100 m od
domků Wagen, Messa, Borgerstua a Banken, resp. 300 m od domku Mary)
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
loď 6 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, skialpinismus (březen a duben), možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Tromso a Bardufoss cca 200 km + krátký trajekt (případně 5 min. lodí)

koppangen

2 domky a 2 apartmá s celkovou kapacitou 20 osob

30 m

17 km

17 km

100 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- minikutry s kabinou i standardní lodě s motory 60-150 HP
- lokalita vhodná i pro začínající rybáře a rodinnou dovolenou
- atmosféra tradiční rybářské osady v krajinářsky atraktivní oblasti
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, stereo, sprcha, WC, v domcích je navíc druhé WC a sauna
Ložnice: domek pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice, apartmá pro 4 osoby (50 m2) - 2 ložnice
Zázemí: zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky, terasa s přístupem na molo
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP
minikutry 7-9 m s kabinou, echolotem-GPS a naftovými motory 85-150 HP
Další aktivity: turistika, skialpinismus (březen a duben), možnost lovu pstruhů a sivenů na jezerech
Okolí: Tromso cca 100 km + trajekt nebo cca 150 km bez trajektu
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Oblast Senja

Na ryby a do přírody

Ačkoli si Senja, co se přírodních krás
týče, nikterak nezadá se sousedním
souostrovím Lofoty-Vesterály, je turisty
naštěstí poněkud opomíjenou částí Norska. Rybáři se zkušenostmi z norského
severu velmi dobře vědí, že úlovky z vod
v okolí ostrova Senja nikterak nezaostávají za úlovky z Lofot, případně z okolí
Tromso. Navíc zdejší méně slavné lokality s nižší ubytovací kapacitou nabízejí bonus v podobě nižší návštěvnosti
a tedy i klidu a pohody charakteristické
pro malé rybářské osady.
Rybolov
Severozápadní pobřeží ostrova Senja orientované do vod
Atlantského oceánu je velmi členité. Za mírně zhoršeného
počasí poskytují zdejší fjordy a ostrovy alespoň částečnou ochranu před větrem a vlnami. Jihovýchodní pobřeží
ostrova Senja stejně jako vody na pobřeží u Lavangen
a ostrovů Andorja a Dyroya chrání před příbojem oceánu
pás ostrovů a mělčin. Silné mořské proudění přináší do
vod mezi pevninou a ostrovy celoročně dostatek potravy,
což způsobuje, že úlovky z fjordů a sundů mezi pevninou
a ostrovem Senja nikterak nezaostávají za úlovky z oceánské strany ostrova.
Prakticky všechny podmořské hory a pásy zvlněného písčitoštěrkového dna s hloubkou 20-70 m jsou produktivními
lovišti halibutů, vlkoušů a tresek obecných. Na zlomech
hloubek mezi 100-200 metry bývají každoročně loveni trofejní okouníci o hmotnosti nad 4 kg. Zejména proudící sundy jsou oblíbené mezi lovci tresek tmavých.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. Zatímco loviště na otevřeném oceánu jsou již
v březnu a dubnu navštěvována lovci „skrei“ (tresek z Barentsova moře a severních částí Atlantiku), vnitřní fjordy
a sundy skýtají dobré úlovky zpravidla až od poloviny
května (s ohledem na tání sněhu). Spolehlivě lze dobré
úlovky tresek, halibutů, vlkoušů i ostatních druhů ryb očekávat až do října.
Sezóna lovu pstruhů a sivenů na horských
jezerech je od července do srpna.

Alta

Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking
výlety na souostroví Lofoty-Vesterály a do
města Narvik. Od července do září jsou
z Andenes a Sto pořádány výlety lodí zaměřené na pozorování velryb.
Poloha a doprava
Ostrovy Senja a Dyroy jsou z hlavní silnice E6
dobře dostupné po mostech (není nutné použít trajekt).
Vzdálenost z České republiky – cca 2.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 2.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.800 km
Nejbližší letiště jsou Narvik-Evenes a Bardufoss. K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem
automobilů, případně transfer autem nebo
autobusem.

Senja
Havfiskecenter

Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Rorvik

Trondheim
Kristiansund

Rodsand
Kastneshamn

Skrolsvik
Frovag

Eidet

Dyroy

Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
Alesund
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Oslo
Bergen
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Frovag

3 chaty, domek a 2 apartmá s celkovou kapacitou 34-39 osob

10-300 m

6 km

100 km

- chaty přímo u vody
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 100 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha, WC), pračka a druhé WC (pouze chaty), komora
s prostorem na uložení a sušení ryb. potřeb a oblečení (u chat)
Ložnice: chata pro 6-7 osob (70 m2) - 3 ložnice, domek Solhaug pro 6-7 osob (110 m2) - 4 ložnice,
apartmá pro 4 osoby (40 m2) v přízemí domku Sjolund - 2 ložnice
apartmá pro 6-7 osob (90 m2) v patře domku Sjolund - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou přímo u mola před
chatami (50 m od Sjolund a 300 m od Solhaug)
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 50 km, Bardufoss cca 100 km, Narvik cca 220 km, Tromso cca 210 km

eidet

3 apartmá s celkovou kapacitou 14 osob

100 m

50 m

100 km

- lokalita vhodná i pro začínající rybáře
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 100 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), v šestilůžkovém apartmá je navíc druhé WC
Ložnice: dvě apartmá pro 4 osoby (každé 55 m2) - v každém 2 ložnice
apartmá pro 6 osob (90 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, domek s mrazáky a prostorem na uskladnění a sušení rybářských potřeb a oblečení,
zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou přímo na molu 100 m od domku
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
loď 6 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 50 km, Bardufoss cca 100 km, Narvik cca 220 km, Tromso cca 210 km

senja havfiskecenter
6 chat a 3 domky s celkovou kapacitou 62-64 osob

20-40 m

5 km

100 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- lodě s kabinou i bez, s motory 75-100 HP
- atmosféra rybářské osady v krajinářsky atraktivní oblasti
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 100 km
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, mrazák, jídelní kout
Obývací část: chaty - TV, DVD, kamna na dřevo, koupelna (sprcha + WC)
domek Finnes - TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), domek Veimann - TV, DVD, 2x koupelna (sprcha + WC), domek Yttereidet - TV, DVD, 3x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: chaty pro 6 os. (70 m2) - v každé 3 ložnice, domek Finnes pro 10 os. (120 m2) - 4 ložnice,
domek Veimann pro 8-10 os. (120 m2) - 4 ložnice, domek Yttereidet pro 8 os. (120 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, sauna (chaty a domek Veimann), zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
s tekoucí vodou, mrazáky nebo mrazící místnost
Lodě: Kasboll 5,9 m s echolotem-GPS a motorem 75 HP, lodě 6 m s kabinou, echolotem-GPS a motory 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 48 km, Bardufoss cca 100 km, Narvik cca 220 km, Tromso cca 210 km
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skrolsvik

3 domky pro celkem 11-14 osob

50-350 m

18 km

110 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- atmosféra tradiční rybářské osady
- lodě s kabinou i bez kabiny s motory 50-100 HP
- vhodné i pro cestující letecky, letiště Bardufoss jen 110 km
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV), sprcha, WC
Ložnice: chata Skrolsvik pro 4 os. (60 m2) - 2 ložnice, domek Vika pro 4-6 os. (100 m2) - 3 ložnice,
domek Bua pro 3-4 os. (50 m2) - 2 ložnice
Zázemí: mrazák, terasa, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Arvor s kabinou, echolotem-GPS a motorem o výkonu 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 68 km, Bardufoss cca 110 km, Narvik cca 230 km, Tromso cca 225 km

rodsand
domek pro 6 osob

250 m

15 km

110 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu
- klidná atmosféra tradiční rybářské osady v atraktivní krajině
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, sprcha, WC
Ložnice: v domku pro 6 osob (80 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, v suterénu domku je mrazák a prostor
pro uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 65 km, Bardufoss cca 110 km, Narvik cca 230 km, Tromso cca 225 km

dyroy

Chata a aparmá pro celkem 12-16 osob

50-180 m

20 km

70 km

- rybolov ve fjordu a proudících sundech
- klidná atmosféra venkovské usedlosti v atraktivní krajině
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50 HP
- vhodné i pro cestující letecky
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: apartmá pro 6-8 os. (150 m2) - 4 ložnice, chata pro 6-8 os. (97 m2) - 4 ložnice a loft
Zázemí: terasa, gril, mrazák, u přístaviště (180 m od domku s apartmá, 50 m od chaty) je přístřešek s filetovacím stolem, osvětlením a tekoucí vodou, ohniště-gril a relaxační bazének
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 60 km, Bardufoss cca 70 km, Narvik cca 140 km, Tromso cca 200 km

kastneshamn

3 velké domky a 2 malé domky pro celkem 26-28 osob

100-200 m

14 km

80 km

- rybolov ve fjordu a proudících sundech
- nadstandardně vybavené domky
- lodě Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 75-150 HP
- komplexní služby pro potápěče
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, kávovar, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC), ve velkých domcích je 3x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: velký domek pro 6 os. (120 m2) - 3 ložnice, malý domek pro 4-5 os. (55 m2) - 2 ložnice
Zázemí: terasa, ohniště-gril, sauna, relaxační bazének-hottub, mrazáky, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb, na molu přístřešek s filetovacím stolem, osvětlením a tekoucí vodou
Lodě: Kasboll 760HT 7,5 m se zastřešeným centrálním ovládacím pultem, echolotem-GPS
a motorem 150 HP, Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 75 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, potápění, paddleboard, výlety na Lofoty-Vesterály a do Narvik
Okolí: Finnsnes cca 60 km, Bardufoss cca 70 km, Narvik cca 140 km, Tromso cca 200 km
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oblast lofoty-vesterály

Na ryby a do přírody

Souostroví Lofoten-Vesteralen patří ke krajinářsky nejzajímavějším a turisticky nejatraktivnějším
částem Norska. Strmé skalní masivy vyrůstající
z modrozelených vod fjordů a sundů tvoří nezapomenutelnou kulisu při rybaření i výletech do přírody.
Lofoty si věhlas mezi rybáři získaly již ve středověku, kdy jarní lov „skrei“ (tresek obecných ze severních končin Atlantiku a Barentsova moře) byl
sezónní prací tisíců Norů ze všech končin království. Výdělky při lovu tresek byly tehdy takové, že
na malých plachetnicích pro jednoho nebo několik
mužů se na Lofoty vydávali lovit rybáři a sedláci až
z Bergenu.
Rybolov
Rybaření na Lofotech a Vesterálech se dnes zdaleka neomezuje jen na lov „skrei“, ale sportovní rybáři navštěvují
souostroví od března do října a nezřídka kombinují rybolov
i s výlety po ostrovech.
Ve většině lokalit je možné najít hluboká loviště vhodná pro
pilkrování (treska obecná, tmavá, vlkouš, okouník) i mělčiny, kde lze s úspěchem vláčet (treska obecná, halibut, vlkouš), případně proudící sundy, kde lze kromě treskovitých
ryb očekávat i úlovky trofejních halibutů.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty na souostroví Lofoty a Vesterály jsou možné od
března do října, podle požadavků zákazníka.
Již od února táhne do vod Vestfjordu „skrei“ – hejna tresek
obecných z arktických vod Atlantiku a Barentsova moře.
Hlavní sezóna lovu skrei je v březnu a dubnu, ale tresky obecné včetně těch trofejních se na pobřeží loví až do
října. Příznivci lovu tresek tmavých a halibutů by pro návštěvu Lofot a Vesterálů měli volit nejlépe období od konce
května do října. Z atraktivních druhů mořských ryb patří
mezi relativně časté úlovky i vlkouši (květen-srpen), okouníci a samozřejmě mníci a mníkovci.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění, mořský kajaking, výlety
po souostroví a do města Narvik. Od července do září jsou
z Andenes a Sto pořádány plavby zaměřené na pozorování
velryb a v září-říjnu následují hejna sleďů do
Vestfjordu i skupinky kosatek.
Poloha a doprava
Souostroví Lofoty a Vesterály je od města Narvik dostupné po silnici E10, některé
ostrovy jsou propojeny mosty nebo podmořskými tunely. Z Bodo, Skutviku a Bognes je
možné si zkrátit cestu z jihu Norska na LofotyVesterály trajektem, viz www.thn.no
Vzdálenost z České republiky cca 2.800 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg cca 2.000 km
Vzdálenost z Oslo cca 1.400 km
Hlavní letiště souostroví jsou Evenes (označované také někdy jako letiště Narvik nebo
Harstad), Andenes, případně Bodo (spojení
z Bodo na Lofoty je lodní dopravou).
K dopravě z letišť zajišťujeme pronájem
automobilů. Z letišť Evenes a Andenes do
lokalit vzdálených nejvýše 150 km je možné
zajistit transfer autem nebo autobusem.
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Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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Elgsnes
dům pro 8-11 osob

60 m

25 km

70 km

25 km

- stylový dům pro 8-11 osob ve velmi klidné poloze
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- kvalitní loviště tresek, okouníků a halibutů přímo před domem
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, 2x koupelna (sprcha + WC), samostatné WC
Ložnice: v domku pro 8-11 osob (200 m2) je 7 ložnic
Zázemí: komora na uskladnění a sušení rybářských potřeb, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 25 km, Narvik cca 140 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

grotaver

apartmá a domek pro celkem 7 osob

5/1300 m

25 km

25 km

80 km

10 min

- apartmá přímo u vody a domek na samotě s výhledem na fjord
- lodě Kasboll / Kverno 75 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu ve velkém fjordu i na mělčinách mezi ostrovy
- klidná poloha vhodná pro rybářskou i rodinnou dovolenou
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka (jen v domku)
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV, pohovka), koupelna (sprcha a wc)
Ložnice: v apartmá pro 3 osoby (40 m2) jsou 2 ložnice, v domku pro 4 osoby (70 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, mrazák, místo na čištění ryb s tekoucí vodou a molo jsou přímo u apartmá
respektive v obecním kotvišti 1,3 km od domku
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 75 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 28 km, Narvik cca 125 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

grytoy

apartmá pro 4 osoby

10 m

10 km

60 km

2,5 km

10 min

- domek s apartmá přímo na břehu
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- loď Kasboll 660 HT s echolotem-GPS a motorem 115 HP
- klidná poloha, výhled na moře
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka
Obývací část: TV, jídelní kout, obývací kout (pohovka, rádio), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 4 osoby (55 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: filetovací místnost s mrazákem a prostorem pro uložení a sušení rybářských potřeb,
molo přímo u domku
Loď: Kasboll 660 HT 6,6 m s krytým centrálním řídícím pultem, echolotem-GPS a motorem 115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 10 km, Narvik cca 110 km, Bodo cca 315 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

risoyhamn

8 domků-rorbu s celkovou kapacitou 36-40 osob

10-30 m

600 m

200 m

45 km

- rybaření na oceánu i ve fjordu
- moderní lodě Kverno/Kasboll s motory 80-115 HP
- atraktivní lokalita s možností pozorování velryb a výletů na Lofoty
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV, koupelna (sprcha a WC), v domcích pro 8 osob druhá koupelna
Ložnice: domky pro 8 osob (105 m2): 4 ložnice, domky pro 4 osoby (60 m2): 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazicí box, prodej nástrah
Lodě: Kverno HT 6,8 m, zastřešený řídící pult, echolot-GPS a motor 115 HP
Kverno 6,3 m, echolot-GPS a motor 80 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorování velryb, výlety na Vesterály a Lofoty, polární záře
Okolí: Andenes 45 km, Harstad cca 140 km, Svolvaer cca 140 km, Narvik cca 230 km, Å cca 300 km
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liland

dva domky pro celkem 12 osob

30 m

10 km

12 km

1 km

- prostorné a moderně zařízené domky přímo na břehu fjordu
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- snadná dostupnost letiště Evenes - pouze 12 km
- domky Liland leží 1 km od domků Ofoten Panorama
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, krbová kamna, koupelna (sprcha, WC, pračka)
Ložnice: v domku pro 6 osob (70 m2) jsou 3 dvojlůžkové ložnice
Zázemí: terasa se zahradním nábytkem, gril, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
a prostor na uložení a sušení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad 55 km, Narvik cca 70 km, Bodo cca 320 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

ofoten panorama
dva domky pro celkem 12-14 osob

200 m

10 km

12 km

50 m

- moderní nadstandardně vybavené domky přímo na břehu fjordu
- vhodné pro rybářskou i rodinnou dovolenou
- vhodné pro cestující letecky, letiště Evenes pouze 12 km
- domky Ofoten Panorama leží 1 km od domků Liland
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, krbová kamna, 2x sprcha, 2x WC
Ložnice: v domku pro 6-7 osob (100 m2) jsou 3 ložnice a možnost přistýlky
Zázemí: terasa, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor pro uložení
a sušený rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-90 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen),
Okolí: Harstad 55 km, Narvik cca 70 km, Bodo cca 320 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

hennes

domek a 4 apartmá s celkovou kapacitou 30 osob

50/600 m

600 m

2,5 km

130 km

- možnost lovu na oceánu i v krytých lovištích
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- domek ve velmi klidné poloze 500 m od osady
- apartmá přímo u kotviště lodí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha + WC), pračka
Ložnice: domek pro 5 osob (80 m2) - 4 ložnice, apartmá č.1 pro 5 osob (70 m2) - 3 ložnice,
apartmá č.2 a č.3 pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice, apartmá č.4 pro 8 osob (80 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, prostor na uložení rybářských potřeb a oblečení, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad cca 92, km Narvik cca 220 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

Kvitnes

apartmá pro 4-6 osob

150 m

40 km

10 km

120 km

- možnost lovu na oceánu i ve fjordech
- loď Buster 100 HP s echolotem a GPS
- domek s apartmá ve velmi klidné poloze
- apartmá přímo u vody
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, rádio, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v apartmá (70 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, pračka, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, přístavní domek (party
chatka) s grilem, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Buster XXL 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP, Rana 5 m s motorem 15 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Harstad cca 85 km, Narvik cca 210 km, Bodo cca 320 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)
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molnarodden

Domek s celkovou kapacitou 6-8 (10) osob

10 m

10 km

260 km

- tradiční rybářský domek přímo u vody
- možnost lovu ve fjordu, na oceánu i v proudících sundech
- lokalita vhodná i pro lov skrei v březnu a dubnu
- majitel domku je profesionální rybář, možnost rybolovu na kutru
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, kávovar, lednice s mrazákem, jídelní stůl
Obývací část: TV, koupelna (sprcha + WC), druhá koupelna (sprcha), samostatné WC
Ložnice: v domku (100 m2) jsou 4 ložnice, možnost rošíření kapacity o další 2 ložnice (2-4 lůžka)
Zázemí: sauna, terasa, gril, pračka, molo, domek s filetovacím stolem a tekoucí vodou, mrazáky,
prostor pro uložení a sušení rybářského vybavení a oblečení
Lodě: Oien 6 m s echolotem-GPS a motorem 70 HP, Rana 6 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 320 km, Bodo cca 25 km autem + trajekt, Lofoty (celodenní okružní výlet)

brettesnes

3 apartmá a 2 chaty s celkovou kapacitou 36 osob

5-70 m

8 km

12 km

150 km

15 min

- apartmá a chaty u vody
- lodě Dolmoy s kabinou, echolotem, GPS a motorem 80-100 HP
- možnost lovu ve Vestfjordu i mezi ostrovy
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha + WC), v apartmá Trollfjord je 2x WC
Ložnice: chata Rorbua pro 2 os. (25 m2) - 1 ložnice, chata Sponvika pro 6 os. (60 m2) - 3 ložnice,
apartmá StoreMolla a LilleMolla pro 8 os. (60 m2) - 2 ložnice, apartmá Trollfjord pro 12 os.
(120 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, sauna, relaxační bazének, pračka, komora s mrazáky, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
Lodě: Dolmoy 7 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 80-100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 230 km, Bodo cca 330 km, Lofoty (celodenní okružní výlet)

kanstad
chata pro 4 osoby

100 m

10 km

10 km

75 km

- krajinářsky atraktivní lokalita
- loď Hansvik s echolotem-GPS a motorem 60 HP
- loviště pro přívlač i pro pilkrování na hloubkách
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v chatě pro 4 osoby (65 m2) jsou 2 ložnice přístupné po strmém schodišti
Zázemí: terasa, gril, pračka, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo
Loď: Hansvik délky 5,5 m s echolotem-GPS a motorem o výkonu 60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen),
lov mořských pstruhů a lososů (červenec-srpen)
Okolí: Narvik cca 130 km, Bodo cca 250 km + trajekt, Lofoty (celodenní okružní výlet)
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oblast STEIGEN

Na ryby a do přírody

Pobřeží okresu Steigen patří spolu
se souostrovím Lofoten-Vesteralen mezi krajinářsky nejatraktivnější části severního Norska. Strmé
skalní masivy doslova vyrůstají
z modrozelených vod fjordů.
Vzhledem k nesporným přírodním
krásám jsou pobyty v chatách na
pobřeží Steigen vhodné i pro rodinnou dovolenou. Cestující rybáře
sem nezřídka doprovázejí i turisté,
potápěči a příznivci cykloturistiky
nebo mořského kayakingu.
Rybolov
Pobřeží u Steigen je velmi členité a lokality jako Straumfjorden nebo Dypingkaia jsou vhodné i pro méně zkušené
mořeplavce. Rybolov ve Vestfjordu, který odděluje Lofoty od pobřeží Steigen, má navzdory názvu spíše charakter rybaření na oceánu. Od otevřených vod Vestfjordu
je většina lokalit chráněna pásem mělčin a ostrovů, který se těší zvláště pozornosti vláčkařů, zatímco příznivci
pilkrování naleznou v okolí i dostatek hlubokých fjordů
a sundů.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty v oblasti Steigen jsou možné od března do října,
podle požadavků zákazníka.
Již od února táhne do vod Vestfjordu „skrei“ – hejna tresek
obecných z arktických vod Atlantiku a Barentsova moře.
Hlavní sezóna lovu skrei je v březnu a dubnu, ale tresky
obecné včetně těch trofejních se na pobřeží Steigen loví
až do října. Příznivci lovu tresek tmavých a halibutů by
pro návštěvu Steigen měli volit nejlépe období od konce
května do října. Z atraktivních druhů mořských ryb patří
ve Steigen mezi relativně časté úlovky i vlkouši (květensrpen) a okouníci.
Od června do srpna vytahují do řek, níže položených jezer
a proudících částí sundů i mořští pstruzi a lososi. Sezóna
lovu pstruhů a sivenů na horských jezerech je od června
do srpna.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění, mořský
kajaking, výlety na souostroví Lofoty, Vesterály a do města Narvik.
Od července do září je možné v kraji pozorovat i velryby a v září-říjnu následují hejna sleďů do Vestfjordu i skupinky kosatek.
V tundře okolních hor se turisté mohou po
celý rok setkat se stády sobů.
Poloha a doprava
Oblast Steigen leží na poloviční vzdálenosti
mezi severonorskými městy Bodo a Narvik,
je snadno dostupná z hlavní silnice E6.
Vzdálenost z České republiky cca 2.500 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg cca 1.900 km
Vzdálenost z Oslo cca 1.300 km
Nejbližší letiště jsou Harstad-Evenes a Bodo
(cca 200 km). K dopravě z letišť do Steigen
zajišťujeme pronájem automobilů. Z letiště
Bodo je do Steigen možné cestovat i expresní lodní dopravou.

Efjord Brygge
Alta
Tromso

Straumfjorden

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Steigen Brygge
Skotsfjord
Nordskot

Rorvik

Trondheim
Kristiansund

Dypingkaia
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nordskot

4 apartmá s celkovou kapacitou 16-19 osob

20 m

20 km

100 m

220 km

- apartmány leží přímo na molu
- lodě Kasboll / Kverno 70 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu ve Vestfjordu i v lovištích krytých pásem ostrovů
- atraktivní výhledy na Lofoty a okolní hory
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice s mrazákem, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC), v apartmá č. 1 jsou 2 koupelny
Ložnice: apartmá č.1 pro 6-8 osob (80 m2) - 4 ložnice, apartmá č.2 pro 4 osoby (40 m2) - 2 ložnice,
apartmá č. 3 pro 4 osoby (50 m2) - 2 ložnice, apartmá č.4 pro 2-3 osoby (26 m2) - 1 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, komora s mrazákem a prostorem na uložení a sušení rybářských
potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou je přímo na molu
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 70 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, paddleboard, pozorováni velryb a kosatek
(září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet),
polární kruh cca 400 km

Steigen Brygge

4 domky s celkovou kapacitou 24-32 osob

20 m

6 km

4 km

250 km

- domky stojí přímo na molu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu ve Vestfjordu i v lovištích krytých ostrovy
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, rádio, 3x koupelna (sprcha a WC) v každém domku
Ložnice: v každém domku pro 6-8 osob (90 m2) jsou 3 dvoulůžkové ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, domek s mrazáky a prostorem na uložení a sušení rybářských
potřeb i oblečení a zastřešené - osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou je u domků
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
V okolí je možnost lovu pstruhů a sivenů na řekách a jezerech a sezónního lovu lososů na řekách.
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet),
polární kruh cca 400 km

efjord brygge

4 domky a apartmá s celkovou kapacitou 26-30 osob

10 m

30 km

30 km

70 km

- domky a apartmá stojí přímo u vody v malebné krajině pod horami
- lodě Kasboll / Kverno 50-115 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu prakticky za každého počasí
- zajímavá loviště ve fjordu i v proudících sundech
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, koupelna, 2x WC, v apartmá 1x WC
Ložnice: v každém domku pro 6-7 osob (70 m2) jsou 3 dvoulůžkové ložnice
v apartmá pro 2 osoby (40 m2) je jedna ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, mrazáky, prostor na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení
a zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-115 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
V okolí je možnost lovu pstruhů a sivenů na řekách a jezerech a sezónního lovu lososů na řekách.
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet),
polární kruh cca 400 km
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Straumfjorden
dva domky pro 6 a 9 osob

150 m

20 km

20 km

180 km

- samostatné stylové domky ve velmi klidné poloze s hezkým výhledem
- lodě Kasboll / Kverno 50-70 HP s echolotem a GPS
- možnost lovu pstruhů a sivenů na řekách a jezerech
- časté úlovky trofejních halibutů
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar, jídelní kout
Obývací část: TV, stereo, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: domek pro 6-9 os. (110 m2): 3 ložnice, domek pro 4-6 os. (85 m2): 3 ložnice
Zázemí: gril, pračka, přístřešek s mrazákem a prostorem na uložení a sušení rybářských 		
potřeb a oblečení, místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-70 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 200 km, Lofoty (celodenní okružní výlet), polární kruh cca 400 km.

Dypingkaia
apartmá pro 4 osoby

20 m

20 km

20 km

180 km

- apartmá v domku přímo u vody
- hezký výhled na Sagfjord a okolní hory
- kvalitní loviště v blízkosti domku
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, mrazák, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v apartmá pro 4 osoby (65 m2) jsou 2 dvojlůžkové ložnice
Zázemí: místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Loď: 5 m s echolotem-GPS a motorem 30 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 200 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet)

Skotsfjord
dům pro 8 osob

200 m

20 km

8 km

220 km

- možnost lovu ve Vestfjordu i na lovištích mezi ostrovy
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- prostorný dům v klidné poloze
- velmi klidná lokalita
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelna, obývací pokoj (TV, DVD), 2x koupelna (sprcha a wc)
Ložnice: v domku pro 8 osob (150 m2) je celkem 5 ložnic
Zázemí: místo na čištění ryb a chatka s prostorem pro uložení rybářských potřeb a oblečení jsou
u mola cca 200 m od domku
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking, pozorováni velryb a kosatek (září-říjen)
Okolí: Narvik cca 200 km, Bodo cca 220 km nebo 3 hodiny lodí, Lofoty (celodenní okružní výlet)
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Oblast BODO

Na ryby a do přírody

Norské pobřeží mezi polárním kruhem
a městem Bodo patří k méně navštěvovaným částem Norska. To však vůbec
neznamená, že by tento úsek pobřeží
byl méně atraktivní, jen neleží na hlavním silničním tahu. Turisté zde naleznou skalnaté pobřeží s ledovci včetně
největšího norského ledovce Svartisen
a u Bodo mohutný mořský proud Saltstraumen. A rybáři? Vynikajících možností rybaření na oceánu, mezi ostrovy,
ve fjordech i v proudících sundech je
zde nepočítaně.
Rybolov
Pobřeží mezi polárním kruhem a městem
Bodo je velmi členité. Dalo by se říci, že je
doslova rozbrázděno sérií fjordů, nezřídka
hlubších než 200 m. Ve fjordech leží především loviště tresek obecných a tmavých,
mníků, mníkovců a okouníků. Zejména
proudící sundy jsou oblíbené mezi lovci tresek tmavých a halibutů.
Pobřeží s fjordy je od otevřeného oceánu odděleno pásem mělčin a ostrovů, které nabízejí skvělé možnosti pro pilkrování i přívlač.
Prakticky všechny mělčiny, podmořské hory
a pásy zvlněného písčitoštěrkového dna
s hloubkou 20-70 m jsou produktivními lovišti halibutů, vlkoušů, polaků a tresek obecných.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října,
podle požadavků zákazníka. Loviště mezi
ostrovy jsou již v březnu a dubnu navštěvována lovci tresek obecných. Dobré úlovky
tresek obecných, jednoskvrnných a tmavých, vlkoušů a okouníků lze očekávat od
května až do října. Od června se mezi úlovky častěji objevují i halibuti a polaci a od
července do září i makrely.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking
výlety na ledovec Svartisen, k expozici na
polárním kruhu, k mořskému proudu Saltstraumen a do města Bodo
Poloha a doprava
Pobřeží mezi polárním kruhem a Bodo je
z hlavní silnice E6 dostupné po silnici č. 17,
která je na některých místech přerušena fjordy, přes které jezdí několikrát denně trajekty,
viz www.thn.no
Vzdálenost z České republiky – cca 2.500 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.800 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.200 km
Nejbližší letiště je Bodo. K dopravě z letiště
zajišťujeme pronájem automobilů, případně
je možný transfer expresní lodní dopravou.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo

Polarsirkel
Bolga

Mo I Rana
Sandnessjoen

Traena
Rorvik

Trondheim
Kristiansund
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traena

4 apartmá s celkovou kapacitou 24 osob

5m

12 km

100 m

170 km 2,5 hod

- exkluzivní poloha na oceánu s atmosférou rázovité rybářské osady
- lodě Kasboll / Kverno s motory 90-150 HP
- loviště vhodná pro přívlač i pilkrování
- rybolov na mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha, WC, pračka), samostatné WC
Ložnice: v každém apartmá pro 6 osob (75 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, domek s mrazáky, filetovacími stoly a prostorem pro uložení-sušení rybářských
potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kverno 6 m s echolotem-GPS a motory 90 HP, Kverno 6,5-7 m s echolotem-GPS a motory 140-150 HP
Další aktivity: výstupy na vrcholy okolních ostrovů, fotografování přírody, mořský kajaking
Okolí: Mo i Rana cca 70 km + 2,5 hod. trajekt, Sandnessjoen cca 2 hod. expresní lodí

bolga

5 chat a 4 apartmá s celkovou kapacitou 56 osob

30 m

120 km

150 m

2 hod

- loviště mezi ostrovy i na oceánu
- snadná dostupnost expresní lodí z Bodo
- lodě s kabinou i bez kabiny, s motory 50-90 HP
- profesionální zázemí, atmosféra rybářské osady na konci světa
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC) a samostatné WC (kromě apartmá)
Ložnice: chata pro 8 osob (95 m2) - 4 ložnice, 3 apartmá pro 4 osoby (55 m2) - v každém 2 ložnice,
apartmá Fiskerbrygga pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice
Zázemí: zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb, mrazáky, prostor pro uložení rybářských potřeb
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Dolmoy délky 6,9 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: turistika, mořský kajaking, výlety k ledovci Svartisen
Okolí: Bodo cca 120 km + 2 hod. trajekt nebo cca 2 hod. expresní lodí

polarsirkel

4 domky a 3 apartmá pro celkem 38 osob

30 m

2,5 km

2,5 km

180 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu
- lodě bez kabiny s motory 50-80 HP

Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV-sat), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá pro 4 resp. 6 os. (50 resp. 100 m2) - 2 ložnice, domek pro 6 os. (70 m2) - 3 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, sklad s mrazáky a prostorem pro uložení
rybářského vybavení a oblečení, pračka, terasa, zahradní nábytek
Lodě: Kasboll / Kverno / Alu Jeep / Rana 5,75-6,3 m s echolotem-GPS a motorem 50-80 HP
Další aktivity: turistika, vysokohorská turistika, výlety k ledovci Svartisen
Okolí: Ornes cca 55 km, Bodo cca 175 km, Mo i Rana cca 150 km + trajekt
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Oblast Sandnessjoen

Na ryby a do přírody

Norské pobřeží mezi městy Bronnoysund,
Sandnessjoen a polárním kruhem patří
k méně navštěvovaným částem Norska,
protože neleží na hlavním silničním tahu.
Turisté i rybáři zde naleznou skalnaté pobřeží s bezpočtem fjordů, sundů, ostrovů
a ostrůvků, dostupný je největší norský ledovec Svartisen a koneckonců i polární kruh, byť
se jedná jen o pomyslnou čáru na globusu...
Díky členitosti pobřeží a množství ostrovů
je oblast vhodná i pro méně zkušené rybáře
nebo kombinovanou rybářskou a rodinnou
dovolenou.
Rybolov
Pobřeží od Bronnoysundu až po polární
kruh je velmi členité, rozbrázděné desítkami fjordů nezřídka hlubších než 200 m.
Ve fjordech leží především loviště tresek
obecných a tmavých, mníků, mníkovců
a okouníků. Proudící sundy jsou oblíbené
mezi lovci tresek tmavých a halibutů.
Pobřeží s fjordy je od otevřeného oceánu
odděleno pásem mělčin a ostrovů, které nabízejí skvělé možnosti pro pilkrování
i přívlač. Prakticky všechny mělčiny, podmořské hory a pásy zvlněného písčitoštěrkového dna s hloubkou 20-70 m, které se
táhnou v pásu souostroví Vega, Hestoy
-Blomsoy, Heroy, Donna, Lovund, Luroy
jsou produktivními lovišti halibutů, vlkoušů,
polaků a tresek obecných.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října,
podle požadavků zákazníka. V březnu
a dubnu navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, vlkoušů
a okouníků lze očekávat od května až do
října. Od června do října se mezi úlovky
častěji objevují i halibuti, od června do září
polaci a v červenci-srpnu i makrely.

Alta

Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking
výlety na ledovec Svartisen, na polární
kruh a do měst Sandnessjoen nebo Bronnoysund.
Poloha a doprava
Pobřeží v okolí Sandnessjoen je z hlavní
silnice E6 dostupné po silnici č. 17, která
je na některých místech přerušena fjordy,
přes které jezdí několikrát denně trajekty, viz
www.thn.no
Vzdálenost z České republiky – cca 2.200 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.500 km
Vzdálenost z Oslo – cca 1.000 km
Nejbližší letiště jsou Sandnessjoen a Bronnoysund. K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilů
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aldersund

3 domky a 3 apartmá s celkovou kapacitou 30-39 osob

20 m

25 km

500 m

90 km

- ubytování v krajinářsky velmi atraktivní oblasti přímo na břehu sundu
- hliníkové lodě s echolotem-GPS a motory 40 HP
- rybolov ve fjordu, mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha a WC), v domku pro 6-9 os. 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 6-9 osob (130 m2) jsou 3 ložnice, v domku pro 6 osob (80 m2) jsou 3 ložnice,
v apartmá pro 4 osoby (75 m2) jsou 2 ložnice, v apartmá pro 6 osob (80 m2) jsou 3 ložnice
Trojice domků stojí cca 300 m od domku se třemi apartmá.
Zázemí: terasa, gril, sušička, domek s mrazáky a prostorem na uložení rybářských potřeb a oblečení, venkovní i zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: hliníkové lodě délky 5,4 m s echolotem-GPS a motory 40 HP
Další aktivity: turistika, výlety na polární kruh a k ledovci Svartisen, lov pstruhů a sivenů
Okolí: Mo i Rana cca 80 km, Sandnessjoen cca 190 km nebo 120 km + trajekt

kvaroy

5 domků a apartmá s celkovou kapacitou 34-44 osob

250 m

150 km

15 min lodí

15 min

- příjemná atmosféra klidné rybářské osady
- rybolov v mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku pro 6 (8) osob (80 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá pro 4-6 osob (100 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb vybavené filetovacími
stoly a tekoucí vodou je 20 m od domků
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP,
Další aktivity: turistika, výlety na polární kruh a k ledovci Svartisen
Okolí: Tonnes cca 15 min lodí, Mo i Rana cca 105 km + trajekt, Sandnessjoen cca 215 km + trajekt

tomma

domek pro 8-9 osob

120 m

9 km

4,8 km

51 km

40 min.

- možnost lovu na oceánu i v krytých lovištích
- moderní lodě Gemi s echolotem-GPS a motorem 80 HP
- domek ve velmi klidné poloze
- vhodné pro skupinu 8-9 osob
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha + WC), pračka
Ložnice: v domku (150 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, prostor na uložení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené
místo na čištění ryb, mrazák
Lodě: Gemi 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: turistika (značené trasy), výlety na polární kruh a k ledovci Svartisen
Okolí: Sandnessjoen cca 50 km + trajekt, Mo i Rana cca 75 km + trajekt

vikalia

domek pro 6-8 osob

80 m

3 km

200 m

50 km

10 min.

- možnost lovu na oceánu i v krytých lovištích
- moderní lodě Gemi s echolotem-GPS a motory 80 HP
- domek v klidné poloze
- vhodné pro skupinu až 8 osob
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, mikrovlnka, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, 2x koupelna (sprcha + WC)
Ložnice: v domku (170 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb, prostor na uložení
a sušení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Gemi 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: turistika (na ostrově Hugla je několik značených tras), výlety na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 50 km + trajekt, Mo i Rana cca 70 km + trajekt
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donna boteriet
4 apartmá pro celkem 16 osob

10 m

0m

2 km

35 km

30 min

- apartmá v domku přímo u vody
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v každém apartmá pro 4 osoby (65 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: přístavní domek s mrazáky, prostor pro uložení rybářských potřeb a zastřešené-osvětlené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika a výstupy na vrcholky hor na okolních ostrovech, výlety pobřežím kraje
Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 25 km + trajekt

donna kystferie

2 rorbu a domek s celkovou kapacitou 24-26 osob

10-40 m

1 km

1,5 km

35 km

30 min

- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: rorbu - TV, DVD, 2x koupelna (sprcha a WC), sauna
domek Kysthuset - TV, DVD, koupelna (sprcha a WC), samostatné WC
Ložnice: rorbu č.1 pro 8 os. (120 m2) - 3 ložnice, rorbu č.2 pro 8 os. (120 m2) - 4 ložnice
domek Kysthuset pro 8-10 os. (120 m2) - 5 ložnic
Zázemí: prostor pro uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo
na čištění ryb s tekoucí vodou, molo, mrazáky
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika a výstupy na vrcholky hor na okolních ostrovech, výlety pobřežím kraje
Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 25 km + trajekt

lokta

chata a domek s celkovou kapacitou 14 osob

100/350 m

3,5 km

16 km

1 hod

- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno 50-80 HP s echolotem a GPS
- velmi klidná poloha v krajinářsky atraktivní oblasti
- vhodné i pro klidnou rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, rádio, koupelna (sprcha a WC), v domku navíc druhá koupelna (vana a WC)
a kamna na dřevo
Ložnice: chata pro 6 osob (60 m2) - 3 ložnice, domek pro 8 osob (130 m2) - 4 ložnice
Zázemí: přístavní domek s prostorem pro uložení rybářských potřeb i oblečení, zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a molo jsou 350 m od domku, resp. 100 m od chaty
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75-6,6 m s echolotem-GPS a motorem 50-80 HP
Další aktivity: turistika a výstupy na vrcholky hor na okolních ostrovech (značené trasy), výlety
pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 6 km + trajekt
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havkant

2 apartmá pro 14-22 osob

10 m

0m

500 m

9 km

70 min

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- moderní vybavení a profesionální zázemí i pro skupiny až 22 osob
- lodě Kverno / Kasboll s echolotem-GPS a motory 60-80 HP
- rybolov mezi ostrovy i na otevřeném oceánu
Kuchyně: apartmá č.1: sporák, mikrovlnka, myčka, kávovar, lednice, jídelní kout
apartmá č.2: 2x sporák, 2x mikrovlnka, 2x myčka, kávovar, 2x lednice, jídelní kout
Obývací část: apartmá č. 1: TV, krbová kamna, koupelna (sprcha, WC)
apartmá č. 2: TV, 2x koupelna (sprcha), 2x WC
Ložnice: v apartmá č. 1 pro 6-8 osob (149 m2) jsou 4 ložnice
v apartmá č. 2 pro 8-14 osob (130 m2) je 6 ložnic
Zázemí: společná terasa, gril, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky,
prostor pro uložení rybářských potřeb
Lodě: Kverno / Kasboll 5,75-6,2 m s echolotem-GPS a motory 60-80 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety na okolní ostrovy (Heroy, Donna, Vega)
Okolí: Sandnessjoen cca 18 km + 70 min. trajekt

brasoy

2 domky s celkovou kapacitou 10 osob

50 m

2 km

1 km

7 km

70 min

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- lodě Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motory 50 HP
- rybolov mezi ostrovy i na otevřeném oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar, jídelní kout
Obývací část: TV, radio, koupelna (sprcha, WC), v domku pro 6 osob je 2x WC
Ložnice: v domku pro 4 osoby (46 m2) je 1 ložnice a lůžka v otevřeném podkroví
v domku pro 6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, prostor na uskladnění a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
Lodě: Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety na okolní ostrovy (Heroy, Donna, Vega)
Okolí: Sandnessjoen cca 16 km + 70 min. trajekt
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hestoysund

5 chat-rorbu s celkovou kapacitou 20-30 osob

10-50 m

12 km

23 km

30 min

18 km

30 min

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- lodě s kabinou i bez kabiny, s motory 50-80 HP
- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka (pouze v chatách), lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: chaty pro 5-6 osob (80 m2) - 2 ložnice a otevřené podkroví s lůžky,
Zázemí: terasa, gril, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky
Lodě: Antioche s kabinou délky 5,5-6,3 m s echolotem-GPS a motory 50-80 HP
Antioche délky 5,4 m s echolotem-GPS a motory 50 HP
Gemi délky 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 80 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 30 km + 30 min. trajekt

blomsoy

2 apartmá v domku s celkovou kapacitou 8-12 osob

10 m

5 km

- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
- moderní vybavení a profesionální zázemí
- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, radio, sprcha, WC
Ložnice: apartmá pro 4-6 osob (60 m2) - v každém 3 ložnice
Zázemí: terasa, prostor na uskladnění a sušení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou přímo na molu před domkem s apartmá
Lodě: Kasboll / Kverno 6,6 m s echolotem-GPS a motorem 90 HP
Rana 6 m s echolotem-GPS a motorem 90 HP
Hansvik 6,3 m s echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 28 km + 30 min. trajekt

fagervika

3 apartmá s celkovou kapacitou 12-14 osob

10 m

22 km

38 km

- rybolov mezi ostrovy, ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě s kabinou i bez a motory 40-100 HP
- moderní vybavení a profesionální zázemí pro zpracování úlovku
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák (vařič v apartmá č.2 a č.3), mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, DVD, koupelna (sprcha + WC), v apartmá č.1 je 2x kouplena (sprcha + WC)
Ložnice: v apartmá č.1 pro 4-6 osob (75 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá č.2 a č.3 pro 3-4 osoby (50
m2) jsou 2 ložnice (patrová lůžka)
Zázemí: pračka, terasa, profesionálně vybavené zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb
s tekoucí vodou, vakuovačkou a mrazáky, molo
Lodě: Kasboll / Kverno nebo obdobná hliníková loď 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem
70-100 HP, loď Bella 5,75 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 70 HP, loď Robust 5,4 m
s echolotem-GPS a motorem 40 HP, loď Uttern 5,5 m s echolotem-GPS a motorem 40 HP
Další aktivity: mořský kajaking, výlety pobřežím kraje Helgeland a na polární kruh
Okolí: Sandnessjoen cca 22 km
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Helgeland ferie

2 domky s celkovou kapacitou 12-16 osob

60 m

35 km

20 km

40 km

- lodě Kasboll / Kverno 60-70 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
- rybolov ve fjordu a na mělčinách mezi ostrovy
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 6-8 osob (105 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa, dřevem vytápěný relaxační bazének-káď, gril, pračka, mrazák, zastřešené
místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor na sušení a uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60-70 HP,
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na polární kruh
Okolí: Mo i Rana cca 98 km, Sandnessjoen cca 35 km

vevelstad

3 domky s celkovou kapacitou 18-24 osob

50 m

1 km

500 m

30 km

20 min

- moderně zařízené prostorné domky
- rybolov ve fjordu a na mělčinách mezi ostrovy
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha + WC), umývárna s WC
Ložnice: v domku pro 6 (8) osob (100 m2) jsou 4 ložnice,
Zázemí: pračka, terasa, gril, mrazáky, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb vybavené
filetovacími stoly a tekoucí vodou je 20 m od domků
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP,
Další aktivity: turistika
Okolí: Sandnessjoen cca 40 km + trajekt

litlehaug
domek pro 4-5 osob

300 m

3 km

3 km

60 km

10 min

- tradičně zařízený prostorný domek
- rybolov ve fjordu a na mělčinách mezi ostrovy
- loď Kasboll / Kverno 60 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, CD, rádio, podkrovní obývací místnost s jedním lůžkem, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v domku pro 4-5 osob (120 m2) jsou 2 ložnice,
Zázemí: pračka, terasa, gril, molo a zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou je 300 m od
domku (možno použít čtyřkolku k přepravě úlovku a vybavení), 50 m od domku je hala s místností
na balení ryb (vakuovačka) a pračkou, u mola je přístavní domek s možností posezení a uložení
a sušení rybářských potřeb
Loď: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP,
Další aktivity: turistika (na ostrově Hugla je několik značených tras)
Okolí: Sandnessjoen cca 50 km + trajekt, Mo i Rana cca 75 km + trajekt
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vega

2 apartmá a domek pro celkem 14-19 osob

20 m

200 m

5 km

35 km

50 min

- loviště mezi ostrovy s přístupem do fjordu i na otevřený oceán
- majitel je profesionální rybář
- lodě s motory 50-60 HP
- atmosféra rybářské osady
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá v přízemí pro 4-7 os. (60 m2) - 3 ložnice, apartmá v patře pro 6-8 os. (80 m2) - 3 ložnice,
domek pro 4 osoby (48 m2) - 2 ložnice
Zázemí: pračka, gril, terasa, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky
Lodě: Kasboll / Kverno a Oien délky 5,3-6 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 30 km + trajekt (50 min), Sandnessjoen cca 55 km + trajekt (1 hod)

vega kystferie
4 domky pro celkem 32 osob

10-100 m

1 km

5 km

35 km

50 min

- loviště mezi ostrovy s přístupem do fjordu i na otevřený oceán
- lodě Kasboll / Kverno s motory 80-100 HP
- atmosféra rybářské osady
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV, DVD, rádio), 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: 3 domky pro 8 osob (každý 100 m2) - 4 ložnice
domek Husoya pro 8 osob (120 m2) - 4 ložnice (domek Husoya stojí 100 m od mola)
Zázemí: terasa, mrazáky, pračka, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 6,5 m s echolotem-GPS a motorem 80-100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 30 km + trajekt (50 min), Sandnessjoen cca 55 km + trajekt (1 hod)

gardsoya

6 chat pro celkem 24-36 osob

20-50 m

25 km

5 km

37 km

50 min

- loviště mezi ostrovy s přístupem do fjordu i na otevřený oceán
- lodě s echolotem, GPS a motory 30-50 HP
- chaty přímo na břehu
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV, DVD, koupelna (sprcha, WC, sauna)
Ložnice: chaty pro 4-6 osob (každá 50 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, molo, gril, pračka, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor pro
uložení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno nebo Oien délky 5,25-5,75 m s echolotem-GPS a motorem 30-50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 30 km + trajekt (50 min), Sandnessjoen cca 55 km + trajekt (1 hod)

ylvingen

2 domky pro celkem 12 osob

10 m

15 km

15 km

17 km

35 min

- loviště ve fjordech a mezi ostrovy s přístupem na oceán
- velmi klidná poloha s atmosférou rybářské osady
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: domek pro 6 (výjimečně 7) osob (100 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, technická místnost (pračka, mrazáky) zastřešené a osvětlené místo na čištění
ryb s tekoucí vodou a prostor na uložení a sušení rybářského vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Bronnoysund cca 15 km + trajekt (35 min)
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Oblast vikna

Na ryby a do přírody

Souostroví Vikna a město Rorvik
jsou pro mnohé rybáře pomyslnou
hranicí mezi jižním a severním Norskem. Na zalesněné pobřeží rozbrázděné fjordy zde navazuje labyrint ostrovů a ostrůvků. Tahle část Norska
není vlastně ničím zvláště výjimečná a navíc leží stranou od hlavních
turistických atrakcí. Možná právě
proto naleznete na mnoha místech
v okolí Rorviku klid a pohodu, kterou
neruší zástupy turistů ani hukot motorů rybářských lodí.
Rybolov
Na labyrint mělčin, průlivů a několika set ostrovů i ostrůvků
Vikny a sousední Leky navazuje členité pobřeží s fjordy, jejichž hloubka nezřídka přesahuje 200 m. Rybářům skýtají
fjordy a pás souostroví dostatečnou ochranu před vlnobitím oceánu, což ocení především méně zkušení mořeplavci. Většina rybářů přijíždí do okolí Vikny na lov treskovitých
ryb, ale stále častěji se zde mezi úlovky objevují i halibuti.
V posledních letech poklesly v okolí úlovky vlkoušů, ale
namísto nich se objevili mořští ďasi.
Zatímco pobřeží a fjordy jsou vhodné zejména pro pilkrování (tresky obecné a tmavé, mníci a mníkovci, okounící, makrely) mělčiny v okolí souostroví a proudící sundy
vyhledávají spíše vláčkaři (polaci, tresky obecné, makrely,
platýsi a halibuti).
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných, ale jejich úspěšnost ve fjordech a na pobřeží může negativně ovlivnit tání
sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníků
a okouníků lze očekávat od května až do října. Od června
do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září i makrely, případně žraloci ostrouni.
V červenci a srpnu je zpravidla nutné za dobrými úlovky zamířit mimo uzavřené fjordy, tedy na oceán nebo do
pásu ostrovů lemujících pobřeží.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking.
Výlety do přístavních měst Rorvik a Bronnoysund.
Sezónně houbaření a na horách sběr morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Pobřeží v okolí města Rorvik je z hlavní silnice
E6 dostupné po silnici č. 17, resp. 770
Vzdálenost z České republiky – cca 2.100 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.400 km
Vzdálenost z Oslo – cca 800 km
Nejbližší letiště je přímo v Rorvik a na větší
mezinárodní letiště Trondheim je to cca 300 km.
K dopravě z letiště zajišťujeme transfer nebo
pronájem automobilů.

Alta
Tromso

Narvik

Somnes-Berg

Bodo
Mo I Rana

Somnesvika
Asplia

Sandnessjoen

Rorvik

Eidshaug

Trondheim

Hagaheim

Kristiansund

Rorvik Rorbuer

Alesund

Oslo
Bergen
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Asplia

domek pro 8 osob

120 m

17 km

17 km

40 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu mezi ostrovy
- klidná poloha s výhledem na fjord
- lodě Kasboll / Kverno s motorem 50-60 HP
- prostorný domek vhodný i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, sprcha, WC
Ložnice: v domku pro 8 osob (150 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: terasa s grilem, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a prostor pro uložení
rybářských potřeb a oblečení, mrazák
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75-6 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Kolvereid cca 22 km, Rorvik cca 43 km

Eidshaug
domek pro 5 osob

400 m

17 km

35 km

18 km

35 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- klidná poloha
- lodě Oien s echolotem-GPS a motory 30-60 HP
- vhodné pro rodinnou dovolenou
Kuchyňský kout: sporák, myčka, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 5 osob (140 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Oien 5,3-6,6 m s echolotem-GPS a motorem 30-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Kolvereid cca 30 km, Rorvik cca 26 km autem nebo 30 minut lodí

hagaheim
domek pro 10 osob

100 m

17 km

- rybolov ve fjordu, mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Oien s motory 50 HP
- vhodné pro skupiny i rodinnou dovolenou
- snadná dostupnost letiště Rorvik
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, 2x koupelna (sprcha a WC), pračka
Ložnice: domek pro 10 osob (120 m2) - 5 ložnic
Zázemí: terasa, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb a mrazáky pro uložení úlovku
Lodě: Oien délky 6,2m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Kolvereid cca 30 km, Rorvik cca 25 km autem nebo 30 minut lodí
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rorvik rorbuer
8 aparmá pro celkem 36 osob

20 m

400 m

6 km

600 m

- apartmá přímo v přístavu rybářského města
- lodě Hansvik s echolotem-GPS a motory 40-50 HP
- lze zajistit rybolov na kutru pod vedením profesionálního kapitána
- snadná dostupnost letiště Rorvik
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá pro 4 osob (55 m2) - 2 ložnice, apartmá pro 6 osob (70 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Hansvik 5,4 m s echolotem-GPS a motorem 40-50 HP
Hansvik Tuna 6,6 m s krytou přídí (hard top) echolotem-GPS a motorem 90 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Rorvik, Kolvereid cca 22 km

somnes-berg
3 domky pro celkem 12-18 osob

20 m

300 m

300 m

35 km

- domky přímo u vody
- hliníkové lodě s echolotem-GPS a motory 40-90 HP
- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v každém domku pro 4-6 osob (62 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: pračka, gril, terasa, domek s filetovacím stolem, tekoucí vodou, mrazáky a prostorem
pro uložení-sušení rybářského vybavení a oblečení jsou vedle domků, molo
Lodě: hliníkové lodě 5,5-5,9 m s echolotem-GPS a motorem 40-90 HP,
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Bronnoysund cca 30 km, Kolvereid cca 90 km, Rorvik cca 115 km

somnesvika

3 domky pro celkem 12-18 osob

20 m

1,5 km

1,5 km

35 km

- domky přímo u vody
- hliníkové lodě s echolotem-GPS a motory 60 HP
- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lokalita vhodná pro pilkrování i přívlač
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, kávovar, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v každém domku pro 4-6 osob (65 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo, mrazáky
Lodě: hliníkové lodě 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Bronnoysund cca 30 km, Kolvereid cca 90 km, Rorvik cca 115 km
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Oblast fossen

Na ryby a do přírody

Roan, Bakkan, Bessaker a Zanzibar
jsou lokality na poloostrově Fossen,
které byly v hledáčku českých rybářů již v devadesátých letech a dříve
sem cestovní kanceláře vypravovaly i autobusové zájezdy. Ale doba se
mění a většina rybářů dnes míří do
Norska vlastním autem nebo letadlem
a namísto velkých rybářských kempů
vyhledávají spíše samostatně stojící
chaty nebo rybářské základny s menší
kapacitou a klidnější atmosférou, kterých je na poloostrově hned několik.
Rybolov
Severozápadní, tedy k oceánu obrácená strana pobřeží
poloostrova Fossen je členěna řadou jen několik kilometrů dlouhých fjordů a od volného moře oddělena pásem
mělčin a ostrovů. Rybářům skýtají fjordy a pás souostroví dostatečnou ochranu před vlnobitím oceánu, což ocení
především méně zkušení mořeplavci. Většina rybářů však
na Fossen přijíždí právě díky snadné dostupnosti oceánu,
kde se zaměřují na lov treskovitých ryb, ale stále častěji se
zde mezi úlovky objevují i halibuti.
Zatímco pobřeží a fjordy jsou vhodné zejména pro pilkrování (tresky obecné a tmavé, mníci a mníkovci, okouníci,
makrely, štikozubci) mělčiny v okolí souostroví vyhledávají
spíše vláčkaři (polaci, tresky obecné, makrely a halibuti).
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především
nedočkaví lovci tresek obecných. Dobré úlovky tresek
obecných a tmavých, mníků a okouníků lze očekávat od
května až do října. Od června do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci, ojediněle halibuti a v červenci-září i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni.
Od června do srpna je zpravidla nutné za dobrými úlovky
zamířit dále od břehu a mimo fjordy, tedy na oceán nebo do
pásu ostrovů lemujících pobřeží.
Od června do srpna je možné v říčkách a horských jezerech poloostrova Fossen lovit i pstruhy
obecné a siveny.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking,
potápění. Výlety do Trondheimu.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Pobřeží poloostrova Fossen je z hlavní silnice
E6 u města Steinkjer dostupné po silnici č. 17,
případně je přístup, možné zkrátit trajektem
Flakk-Rorvik (viz www.fjord1.no)
Vzdálenost z České republiky – cca 2.000 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.400 km
Vzdálenost z Oslo – cca 700 km
Nejbližší letiště je Trondheim (cca 150-300 km).
Cestujícím letecky zajišťujeme na letišti Trondheim nebo Oslo pronájem automobilů.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana

Hasvag

Sandnessjoen

Solvika
Roan

Rorvik

Bergfjord

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen
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bergfjord

2 domky pro celkem 8-12 osob

25 m

20 km

4 km

225 km

0m

230 km

- loviště mezi ostrovy s přístupem na otevřený oceán
- klidná poloha přímo u vody
- lodě Kverno s echolotem-GPS a motory 100 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, kamna na dřevo, koupelna (sprcha, WC a pračka), komora
Ložnice: v každém domku pro 4-6 osob (60 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: gril, terasa, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazáky
Lodě: Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 100 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 150 km + trajekt nebo cca 260 km bez trajektu

roan

4 apartmá pro celkem 20-24 osob

120 m

20 km

- loviště mezi ostrovy s přístupem na otevřený oceán
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- profesionální zázemí
- loviště vhodná pro pilkrování i lov přívlačí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV-sat), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v každém apartmá pro 5-6 osob (80 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, zamykatelné boxy na uložení rybářských potřeb a zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou na molu
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 155 km + trajekt nebo cca 265 km bez trajektu

solvika

2 chaty pro celkem 12 osob

50 m

20 km

2 km

225 km

- loviště mezi ostrovy s přístupem na oceán
- velmi klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50 HP
- loviště vhodná pro pilkrování i lov přívlačí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha, WC), samostatné WC
Ložnice: v každé chatě pro 6 os. (80 m2) je 5 ložnic
Zázemí: terasa, gril, pračka, sušička, přístavní domek s uzamykatelnými boxy pro sušení rybářského
oblečení, prostorem pro uložení rybářského vybavení, mrazáky a kvalitními filetovacími stoly
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 150 km + trajekt nebo cca 260 km bez trajektu

HASVAG

3 apartmá pro celkem 11-13 osob

470 m

25 km

25 km

220 km

- velmi klidná poloha, profesionální zázemí
- loviště mezi ostrovy s přístupem na otevřený oceán
- loviště vhodná pro pilkrování i lov přívlačí
- lodě Oien s motory 40-60 HP
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice
Obývací část: jídelní kout, obývací pokoj (TV-sat), koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: apartmá č. 1 pro 3 osoby (bezbariérové, 52 m2): 1 ložnice, apartmá č. 2 a 3 (52 m2): 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazáky, prostor pro uložení rybářských potřeb a oblečení, zastřešené
a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, molo
Lodě: Oien 5,3-6,2 m s echolotem-GPS a motory 40-60 HP
Další aktivity: turistika (značené trasy), cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 230 km, Lauvsnes cca 45 km
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Oblast trondheimsfjord

Na ryby a do přírody

Loviště v rozlehlém Trondheimsfjordu volí jako cíl rybářských
výprav především rybáři, kteří
s mořským rybolovem začínají, případně ti, kteří chtějí kombinovat rodinnou dovolenou
s lovem ryb. Trondheimsfjord
sice nepatří mezi vyhlášená loviště trofejních ryb, ale jeho
poloha, blízkost letiště a města Trondheim i loviště chráněná
před větrem mu zajišťují okruh
stálých příznivců.
Rybolov
Naprostá většina plochy Trondheimsfjordu
je tvořena relativně plochým a málo členitým dnem. Ale právě těch několik zlomů
hloubek, podmořských hřbetů a místa, kde
na křížení Trondheimsfjordu a okolních
fjordů či sundů vzniká proudění, jsou technicky velmi zajímavými lovišti, kde se čas
od času podaří úlovky velkých tresek obecných a tmavých, mníků a mníkovců.
Většina lovišť v Trondheimsfjordu je vhodná zejména pro pilkrování, případně lov
dravců na přírodní nástrahy u dna (tresky
obecné a tmavé, mníci a mníkovci), na mělčinách a okrajích mořských proudů je možné očekávat i úlovky na přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října,
podle požadavků zákazníka. V dubnu
a květnu může rybaření negativně ovlivnit
tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných,
tmavých, mníků a mníkovců lze očekávat
v květnu, červnu, září a říjnu. Od června do
října se mezi úlovky častěji objevují i polaci a od července do září i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni. Od konce
června do srpna je zpravidla nutné za dobrými úlovky zamířit do proudících sundů
nebo na velké hloubky.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika. Výlety do Trondheimu a za přírodou i pamětihodnostmi krajů
Trondelag a More-Romsdal.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Pobřeží Trondheimsfjordu je z hlavní silnice
E6 snadno dostupné.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště je Trondheim (do 100 km).
K dopravě z letiště Trondheim zajišťujeme
transfer nebo pronájem automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Rorvik

Trondheim

Skarnsundet

Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen

Frosta
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skarnsundet
chata pro 8 osob

30 m

10 km

8 km

90 km

- rybolov ve fjordu a proudícím sundu
- velmi klidná poloha s výhledem na fjord
- lodě Kasboll / Kverno s motorem 30 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a začínající rybáře
Kuchyně: sporák, kávovar, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, rádio, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v chatě pro 6 osob (65 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou a prostor
pro uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,1 m s echolotem-GPS a motorem 30 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 120 km

frosta

3 chaty pro celkem 18-23 osob

5m

12 km

12 km

55 km

- domky na farmě, na břehu Trondheimsfjordu
- lodě Kasboll / Kverno s motorem 40-50 HP
- vhodné i pro klidnou rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: chata pro 6-7 osob (75 m2) - 3 ložnice, chata pro 6-9 osob (90 m2) - 4 ložnice
Zázemí: terasa, mrazák, pračka, osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,1-5,75 m s motorem 40-50 HP, Alu 4,5-4,8 m s motorem 10 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 70 km
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Oblast hitra-smola

Na ryby a do přírody

Vody oceánu v okolí ostrovů Smola
a Hitra jsou mezi evropskými rybáři
všeobecně oblíbeny, jako alternativa
dobrého rybaření na oceánu a relativně krátké cesty, jedete-li automobilem
ze střední Evropy.
Zatímco ostrov Smola je plochý
a bezlesý, hornatá Hitra je i krajinářsky přitažlivá. Díky popularitě mezi
evropskými, především německými
rybáři, zde naleznou turisté množství
rybářských kempů a půjčoven lodí
nejrůznějších kategorií.
Rybolov
Pobřeží ostrovů Smola, Hitra a Froya odděluje od volného oceánu jen úzký pás ostrůvků
a mělčin. Většina rybářů sem přijíždí právě
díky snadné dostupnosti oceánu. Méně zkušení mořeplavci a ti, kdo se častěji potýkají
s mořskou nemocí, by měli raději zvolit jinou
část norského pobřeží. Za větrného počasí
a rozbouřeného moře jsou možnosti rybaření
na pobřeží Smoly a Hitry jen velmi omezené.
V okolních vodách naleznou rybáři vhodná
místa pro pilkrování a lov ryb na přírodní nástrahy. Mělčiny, chaluhové porosty
a pobřeží malých ostrovů jsou vhodné i pro
lov polaků a tresek na přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle
požadavků zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných. Dobré úlovky tresek obecných
a tmavých, mníkovců, mníků a okouníků lze
očekávat od května až do října. Od června
do října se mezi úlovky častěji objevují tresky
tmavé, polaci, vzácně i halibuti a od července
rovněž makrely, štikozubci a žraloci ostrouni.
Od července do srpna bývá zpravidla nutné za dobrými úlovky tresek zamířit dále od
ostrovů na volný oceán. Mnozí návštěvníci
odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději na přívlač.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, mořský kajaking.
Výlety do Trondheimu a Kristiansundu.
Sezónně houbaření.
Poloha a doprava
Oblast je z hlavní silnice E6 dostupná přes
město Orkanger. Zatímco na ostrovy Hitra
a Froya vede podmořský tunel a není nutné cestovat trajektem, spojení na ostrov
Smola zajišťuje trajekt Sandvika-Edoya
(viz www.fjord1.no).
Vzdálenost z České republiky – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.300 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště je Trondheim (cca 200 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Froya-Kalda
Bodo
Mo I Rana

Sula

Sandnessjoen

Balsnes

Rorvik

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen
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Froya-Kalda
domek pro 3-4 osoby

2,5 km

28 km

8 km

200 km

18 km

160 km

- rybolov mezi ostrovy i na oceánu
- domek na samotě
- loď Kverno s motorem 50 HP, echolotem a GPS
- vhodné pro klidnou rybářskou i rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mrazák, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, kamna na dřevo, koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v domku pro 9 osob (110 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: venkovní sauna, mrazák, terasa
Místo na čištění ryb a molo jsou cca 2,5 km od domku v obecním přístavišti.
Loď: Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, mořský kajaking
Okolí: Trondheim cca 180 km, Kristiansund cca 260 km

Balsnes
apartmá pro 6 osob

300 m

- klidná atmosféra venkovského statku
- lodě s kabinou i bez, s motory 15-60 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC), krb
Ložnice: v apartmá pro 6 osob (120 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: zastřešené místo na čištění ryb, molo, mrazáky
Lodě: Dolmoy 6 m s kabinou, echolotem-GPS a motorem 60 HP, loď 6 m s naftovým motorem 10 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika
Okolí: Trondheim cca 135 km, Kristiansund cca 215 km

sula

6 apartmá pro celkem 32 osob

30 m

1 km

1 km

200 km

1 hod

- rybolov na otevřeném oceánu i mezi ostrůvky
- lodě Kverno/Kasboll s motory 50-90 HP
- profesionální zázemí vhodné i pro náročné rybáře
- možnost stravování a zajištění služeb pro firmy (školení, semináře...)
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, stereo, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v apartmá pro 6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice, v apartmá pro 4 osoby (50 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí (společné): pračka, sauna, relaxační bazének, solárium, fitness, společenská místnost
s billiardem a ping-pongem, molo, filetovací místnost, mrazicí místnost a sušárna rybářského oblečení
Lodě: Kverno/Kasboll 5,75-6,3 m s echolotem-GPS a motory 50-90 HP
Další aktivity: mořský kajaking, potápění
Okolí: Trondheim cca 200 km + 1 hod. trajekt
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Oblast aure-tustna

Na ryby a do přírody

Loviště ve fjordech i na oceánu ležící mezi městy
Aure a Kristiansund byla a jsou mezi evropskými rybáři všeobecně oblíbená, jako alternativa
kombinující dobré rybaření, polohu chráněnou
před větrem a oceánem a relativně krátkou cestu, cestujete-li do Norska automobilem.
Navíc je Tustna i její okolí krajinářsky přitažlivé,
na některé vrcholky zdejších hor vedou značené turistické trasy a dobře dostupné jsou i přírodní pamětihodnosti kraje More a Romsdal,
což ocení především rybáři, kteří chtějí kombinovat rybaření s turistikou nebo s rodinnou
dovolenou.
Rybolov
Pobřeží mezi městy Kristiansund a Aure je tvořeno řetězem ostrovů Tustna, Stabblandet a Ertvagoya, které jsou
vzájemně spojeny mosty. Sundy mezi ostrovy a fjordy
v jejich okolí jsou dobře chráněné před větrem a na hloubkách od 50 do 200 m zde rybáři naleznou množství míst
vhodných především pro pilkrování a lov dravců na přírodní nástrahy u dna. Dostupná jsou i loviště na moři, která
od volného oceánu oddělují ostrovy Smola a Hitra (cca 30
minut lodí). Mělčiny, chaluhové porosty a pobřeží malých
ostrovů v Edoyfjordu a Ramsoyfjordu jsou vhodná i pro lov
polaků a tresek na přívlač.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především
nedočkaví lovci tresek obecných, ale kvalitu rybaření může
negativně ovlivnit tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a okouníků lze očekávat
od května až do října. Od června do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září
i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni. Od července do srpna bývá zpravidla nutné za dobrými úlovky
tresek zamířit dále od břehu a mimo uzavřené fjordy, tedy
na oceán, resp. do pásu ostrůvků v Edoyfjordu a Ramsoyfjordu. Mnozí návštěvníci odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději na přívlač, která bývá tou
dobou často úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění. Výlety
za přírodními pamětihodnostmi kraje More
a Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka, Geiranger...) nebo do měst Trondheim
a Kristiansund.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je snadno dostupná z hlavní silnice
E6 i ve směru od Kristiansundu nebo Trondheimu.
Vzdálenost z ČR – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště jsou Kristiansund (cca 40
km + 30 minut trajekt Seivika-Tommervag)
a Trondheim (cca 200 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem
automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Imarsund

Rorvik

Haugatun

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Oslo
Bergen
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imarsund

4 domky pro celkem 24 osob

10-450 m

18 km

18 km

30 km

- rybolov ve fjordu i na oceánu mezi ostrovy
- velmi klidná poloha v krajinářsky atraktivní oblasti
- lodě Oien a Kverno s echolotem-GPS a motorem 50 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj (TV), koupelna (sprcha a WC), v domcích-rorbu jsou dvě koupelny
(sprcha a WC)
Ložnice: v každém domku pro 6 os. (98 m2) jsou 4 ložnice, v Kapitánově domku (90 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: mrazák, terasa, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, prostor pro uložení
rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Oien 6 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP, Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech
Okolí: Aure cca 25 km, Kristiansund cca 40 km + trajekt, Trondheim cca 140 km

haugatun

domek pro celkem 6 osob

2 km

20 km

2 km

30 km

- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
- loď s echolotem-GPS a motorem 30 HP
- rybolov mezi ostrovy i na oceánu
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krb, 2x koupelna (sprcha, WC)
Ložnice: v domku pro 6 os. (120 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, mrazák, zastřešené místo na čištění ryb, molo
Lodě: Oien 5,3 m s echolotem a motorem 30 HP, loď 4,5-5m s motorem 9,9 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech
Okolí: Aure cca 40 km, Kristiansund cca 30 km + trajekt, Trondheim cca 140 km
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Oblast averoy

Na ryby a do přírody

Loviště ve fjordech i na oceánu ležící v okolí
ostrova Averoy jihozápadně od města Kristiansund byla a jsou mezi evropskými rybáři všeobecně oblíbená jako alternativa kombinující na
poměry jižního Norska relativně dobré rybaření,
před větrem a oceánem částečně chráněnou polohu a poměrně krátkou cestu, cestujete-li do
Norska automobilem.
Navíc jsou z ostrova Averoy díky systému mostů
a podmořských tunelů dobře dostupné i přírodní
pamětihodnosti kraje More a Romsdal, což
ocení především rybáři, kteří chtějí kombinovat
rybaření s turistikou nebo rodinnou dovolenou.
Rybolov
Severozápadní pobřeží ostrova Averoy je od volných vod
Atlantiku odděleno pásem mělčin a ostrůvků. Sundy a fjordy na jižní a východní straně ostrova jsou dobře chráněné
před větrem hornatým terénem. Ve fjordech na hloubách
od 50 do 200 m naleznou rybáři množství míst vhodných
především pro pilkrování a lov ryb na přírodní nástrahy
u dna. Mělčiny, chaluhové porosty a pobřeží malých ostrovů, které oddělují Averoy od otevřeného oceánu, jsou
vhodná i pro lov polaků a tresek na přívlač. Dobrá loviště
pro přívlač z pobřeží naleznou rybáři na Atlantské cestě.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od března do října, podle požadavků
zákazníka. V březnu a dubnu navštěvují oblast především
nedočkaví lovci tresek obecných, ale kvalitu rybaření může
negativně ovlivnit tání sněhu. Relativně dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a okouníků lze
očekávat od května až do října. Od června do října se mezi
úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červencizáří i makrely, případně štikozubci a žraloci ostrouni. Od
července do srpna bývá zpravidla nutné za dobrými úlovky
tresek zamířit dále od břehu a mimo uzavřené fjordy, tedy
na oceán. Mnozí návštěvníci odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději na přívlač, která bývá
často úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění. Výlety
za přírodními pamětihodnostmi kraje More
a Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka,
Geiranger...) nebo do měst Trondheim, Alesund, Molde a Kristiansund.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je snadno dostupná z hlavní silnice E6
i ve směru od Molde nebo Kristiansundu.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.900 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.200 km
Vzdálenost z Oslo – cca 600 km
Nejbližší letiště jsou Kristiansund a Molde
(okolo 50 km) a Trondheim (cca 200 km).
K dopravě z letiště Oslo nebo Trondheim zajišťujeme pronájem automobilu.
Z letiště Kristiansund je možné využít letištní
taxi.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Rorvik

Trondheim
Kristiansund

Lysoya

Alesund

Oslo

Vagen

Bergen
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vagen

4 chaty s celkovou kapacitou 19-27 osob

10-130 m

3 km

3 km

35 km

- rybolov ve fjordu, mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50-60 HP
- klidná poloha vhodná i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, koupelna (sprcha + WC), v chatě Salen navíc druhé WC
Ložnice: chata Salen pro 6-10 os. (100 m2) - 2 ložnice a otevřené podkroví s lůžky,
chata Bua pro 6 os. (80 m2) - 3 ložnice, chata Stabburet (50 m2) - 2 ložnice a otevřené podkroví s lůžky,
chata Sjobua pro 3-5 os. (55 m2) - 1 ložnice a otevřené podkroví s lůžky
Zázemí: terasa, hala s mrazáky a osvětlenými filetovacími stoly, pro každou chatu uzamykatelný
box pro uložení a sušení rybářského oblečení a vybavení
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech, výlety na Atlantskou cestu, Trolí
stezku, Geiranger, vyhlídku Dalsnibba
Okolí: Kristiansund cca 30 km, Molde cca 60 km, Alesund cca 150 km

lysoya

dva domky pro celkem 14-15 osob

40 m

17 km

17 km

40 km

- příjemná atmosféra a klidná poloha
- rybolov v mělčinách mezi ostrovy i na oceánu
- lodě Oien s motory 60 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou a výlety do okolí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV (anglické a německé programy), v domku č.1 jsou dvě koupelny (sprcha + WC),
v domku č. 2 je koupelna (sprcha + WC), samostatné WC a sauna
Ložnice: v domku č. 1 pro 8 osob (82 m2) jsou 4 ložnice, v domku č. 2 pro 6-7 osob (82 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, pračka, kotviště lodí-molo
Každý domek má svůj vlastní servisní domek s filetovacím stolem, tekoucí vodou, mrazákem
a prostorem pro uložení-sušení rybářského oblečení a vybavení.
Lodě: Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, lov pstruhů na jezerech, výlety na Atlantskou cestu, Trolí
stezku, Geiranger, vyhlídku Dalsnibba
okolí: Kristiansund cca 35 km, Molde cca 70 km, Alesund cca 150 km

PEPA cestovní kancelář Hloubětínská 11, 194 00 Praha 9, tel.: 266 610 273, e-mail: info@rybolov.com

www.rybolov.com

Oblast Tingvollfjord

Na ryby a do přírody

Loviště ve fjordech v okolí města Kristiansund jsou oblíbená především mezi rybáři,
kteří do Norska cestují automobilem
a dávají přednost snadno dostupným
revírům ve vnitřních fjordech.
Navíc je okolí Tingvollfjordu a Halsafjordu
krajinářsky přitažlivé, na některé vrcholky
zdejších hor vedou značené turistické
trasy a dobře dostupné jsou i přírodní
zajímavosti kraje More a Romsdal, což
ocení především rybáři, kteří chtějí
kombinovat rybaření s turistikou nebo
rodinnou dovolenou.
Rybolov
Břehy fjordů mezi městy Kristiansund a Sunndalsora mají hornatý charakter,
ale jsou dobře přístupné sítí silnic, mostů a podmořských tunelů. Na místě křížení Tingvollfjordu, Freifjordu a Halsafjordu jsou zajímavá loviště s přílivovými
proudy. Dobrá loviště se zvýšeným prouděním jsou rovněž na místech zúžení
Tingvollfjordu a Halsafjordu, resp. Trongsfjordu. Většina revírů je díky hornatému charakteru okolí dobře chráněná před větrem. Na hloubkách od 50 do
200 m zde rybáři naleznou množství míst vhodných především pro pilkrování
a lov ryb na přírodní nástrahy u dna, ale na mělčinách a v místech se zvýšeným
prouděním jsou i loviště vhodná pro přívlač. V mělkých zátokách s písčitým
nebo štěrkovým dnem lze s úspěchem lovit platýse, u skalnatých břehů se mezi
úlovky objevují štítníci a pyskouni. Z některých lokalit (Most, Naustbekken, Skjevlingsnes) jsou díky kvalitě lodí dostupná i loviště na oceánu mezi ostrovy Smola
a Averoy.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků zákazníka. V dubnu
a počátkem května navštěvují oblast především nedočkaví lovci tresek obecných, ale kvalitu rybaření může negativně ovlivnit tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a nevelkých okouníků lze
očekávat od poloviny května až do října. Od června do října se mezi úlovky
častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září i makrely, případně štiTromsoza
kozubci a žraloci ostrouni. Od července do srpna bývá zpravidla nutné
dobrými úlovky tresek zamířit do vnější části fjordů nebo na místa, kde proudění ochlazuje povrchové vrstvy vody (okolí ostrova Frei). Mnozí návštěvníci
odkládají v letním období pilkrovací vybavení a loví ryby raději naNarvik
přívlač,
která bývá tou dobou úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika, potápění. Výlety
za přírodními pamětihodnostmi kraje More
a Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka, Geiranger...) nebo do měst Trondheim, Alesund
a Kristiansund.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je snadno dostupná z hlavní silnice E6
přes město Sunndalsora i ve směru od Trondheimu.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.800 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.100 km
Vzdálenost z Oslo – cca 500 km
Nejbližší letiště jsou Kristiansund, Molde,
Trondheim (cca 200 km) a Oslo (cca 500 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilu.

Bodo
Mo I Rana

Alta

Skjevlingsnes

Sandnessjoen

Rorvik

Naustbekken

Trondheim
Kristiansund

Most

Alesund

Rottingsnes
Meisingset

Oslo
Bergen

Vollen
Informace o dopravě, trajektech, počasí, přílivu apod. naleznete na www.rybareni-norsko.cz
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skjevlingsnes
domek pro 4-6 osob

5m

3 km

3 km

30 km

- rybaření ve fjordech a na jejich křížení
- lodě Oien s motory 40-60 HP a Kverno s motorem 115 HP
- lokalita vhodná i pro lov přívlačí
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, krbová kamna, koupelna (sprcha, WC), pračka
Ložnice: v domku (95 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, gril, místo na čištění ryb s tekoucí vodou a místnost s mrazáky a prostorem pro
uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kverno 6,3 m s echolotem-GPS a motorem 115 HP
Oien 6 m s echolotem-GPS a motory 40-60 HP
Další aktivity: turistika, houbaření, výlety do Geiranger a na Trolí stezku, na Atlantskou cestu...
Okolí: Kristiansund cca 30 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 165 km

most

3 domky s celkovou kapacitou 18 osob

10 m

22 km

5 km

15 km

- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno s motory 50-60 HP
- rybaření možné i za zhoršeného počasí
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, kamna na dřevo, 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v každém domku pro 6 osob (70 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: terasa, zahradní nábytek, gril, molo, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou,
místnost na uložení a sušení rybářských potřeb a oblečení, mrazáky
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, houbaření, výlety do Geiranger a na Trolí stezku, na Atlantskou cestu...
Okolí: Kristiansund cca 20 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 170 km

naustbekken
domek pro 6-7 osob

0m

22 km

5 km

15 km

- rybolov ve fjordu i na otevřeném oceánu
- lodě Kasboll / Kverno 50-60 HP
- komfortní a stylové ubytování vhodné i pro náročnější hosty
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, DVD, krbová kamna, 2x koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: domek pro 6-7 osob (130 m2) - 3 ložnice
Zázemí: terasa, gril, balkón, pračka, mrazák, místnost na uložení rybářských potřeb a oblečení,
částečně zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, houbaření, výlety do Geiranger a na Trolí stezku, na Atlantskou cestu...
Okolí: Kristiansund cca 20 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 170 km
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meisingset
chata pro 4 osoby

120 m

11 km

4 km

60 km

- rybolov ve fjordu
- klidná atmosféra vhodná i pro rodinnou dovolenou
- loď Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
- chata v těsném sousedství domku majitele
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v chatě pro 4 osoby (70 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: pračka, místo na čištění ryb s tekoucí vodou, v suterénu domku je mrazák a prostor pro
uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, houbaření, výlety do okolních hor
Okolí: Tingvoll cca 20 km, Kristiansund cca 70 km, Sunndalsora cca 40 km, Trondheim cca 170 km

rottingsnes
domek pro 4-5 osob

200 m

5 km

6 km

60 km

- rybolov ve fjordu
- klidná atmosféra vhodná i pro rodinnou dovolenou
- loď Kasboll / Kverno s echolotem, GPS a motorem 50-60 HP
Kuchyňský kout: sporák, mikrovlnka, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: obývací pokoj, TV-sat, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v domku pro 4-5 os. (900 m2) jsou 3 ložnice
Zázemí: mrazák, zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou
Lodě: Kasboll / Kverno délky 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Oien 5,3 m s echolotem a motorem 40 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, houbaření, výlety do okolních hor
Okolí: Tingvoll cca 20 km, Kristiansund cca 70 km, Sunndalsora cca 40 km, Trondheim cca 170 km

vollen

apartmá pro 4 osoby

600 m

5 km

5 km

60 km

- rybolov ve fjordu
- loď Kasboll / Kverno 50 HP s echolotem a GPS
- klidná poloha v krajinářsky atraktivní oblasti
- vhodné i pro rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, myčka, lednice, jídelní kout
Obývací část: TV, krbová kamna, koupelna (sprcha a WC)
Ložnice: v apartmá pro 4 osoby (90 m2) jsou 2 ložnice
Zázemí: terasa, pračka, zastřešené a osvětlené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazák,
prostor na sušení a uložení rybářského vybavení a molo jsou 600 m od apartmá
Lodě: Kasboll / Kverno 5,75 m s echolotem-GPS a motorem 50-60 HP
Další aktivity: turistika, lov pstruhů a lososů na okolních řekách
Okolí: Kristiansund cca 60 km, Alesund cca 150 km, Trondheim cca 170 km
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Oblast sogn-fjordane

Na ryby a do přírody

Pobytová místa mezi Sognefjordem a Ålesundem vyhledávají
především rybáři, kteří chtějí kombinovat výlety po přírodních
krásách krajů Sogn-Fjordane a Romsdal s nenáročným
rybařením ve fjordech. Navíc je celé pobřeží snadno dostupné
i pro cestující automobilem.
Okolí je krajinářsky velmi přitažlivé, výhledy na fjordy ze
strmých horských úbočí často zpestřují vodopády a ledovce,
na některé vrcholky zdejších hor vedou značené turistické trasy.
Dobře dostupné jsou i přírodní zajímavosti jakými jsou vyhlídka
Dalsnibba, Geiranger, Trolí stezka, ledovec Jostedalsbreen
i Sognefjord, který je údajně nejdelším fjordem planety. Přírodní
krásy a scenérie ocení zejména hosté, kteří chtějí kombinovat
rybaření s turistikou nebo rodinnou dovolenou.
Rybolov
Břehy fjordů mají hornatý charakter. Na místech křížení
fjordů je možné nalézt zajímavá loviště s přílivovými proudy. Na hloubkách od 50 do 200 m zde rybáři naleznou
množství míst vhodných především pro pilkrování a lov ryb
na přírodní nástrahy u dna, ale na mělčinách a v místech
se zvýšeným prouděním jsou i loviště vhodná pro přívlač.
V mělkých zátokách s písčitým nebo štěrkovým dnem lze
s úspěchem lovit platýse, u skalnatých břehů se mezi úlovky objevují štítníci a pyskouni.
Termíny a rybářská sezóna
Pobyty jsou možné od dubna do října, podle požadavků
zákazníka. V dubnu a počátkem května může lov tresek
obecných negativně ovlivnit tání sněhu. Dobré úlovky tresek obecných a tmavých, mníkovců, mníků a nevelkých
okouníků lze očekávat od poloviny května až do října. Od
června do října se mezi úlovky častěji objevují tresky tmavé, polaci a v červenci-září i makrely, případně štikozubci
a žraloci ostrouni. Od července do srpna bývá zpravidla
nutné za dobrými úlovky tresek zamířit na oceán, do vnější
části fjordů nebo na místa, kde proudění ochlazuje povrchové vrstvy vody. Mnozí návštěvníci jižního Norska loví
ryby v letním období raději na přívlač, která bývá tou dobou
úspěšnější než pilkrování.
Další aktivity
Turistika, cykloturistika. Výlety za přírodními pamětihodnostmi krajů Sogn-Fjordane
a More-Romsdal (Atlantská cesta, Trolí stezka, Geiranger, Dalsnibba, Jostedalsbreen,
Sognefjord...) nebo do měst Alesund a Bergen.
Sezónně houbaření, v horské tundře možnost sběru morušek, brusinek a klikvy.
Poloha a doprava
Oblast je dostupná z hlavní silnice E6 přes
město Otta nebo ve směru od Alesundu či
Bergenu s využitím trajektů přes fjordy.
Vzdálenost z České republiky – cca 1.800 km
Vzdálenost z přístavu Trelleborg – cca 1.100 km
Vzdálenost z Oslo – cca 500 km
Nejbližší letiště jsou Floro, Alesund, Bergen
(cca 200 km) a Oslo (cca 500 km).
K dopravě z letiště zajišťujeme pronájem automobilu.

Alta
Tromso

Narvik

Bodo
Mo I Rana
Sandnessjoen

Heroy

Rorvik

Trondheim
Kristiansund
Alesund

Bremanger
Oslo

Bergen
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bremanger

dvojdomek a dům pro celkem 20-24 osob

20 m

15 km

15 km

150 km

- nadstandardně vybavené domky přímo u vody
- lodě Oien s echolotem-GPS a motory 50 HP
- vhodné i pro klidnou rodinnou dovolenou
Kuchyně: sporák, mikrovlnka, lednice, jídelní kout
Obývací část: jídelna, TV, radio, 2x koupelna (sprcha, WC), masážní vana
Ložnice: v každé polovině dvojdomku pro 6-8 osob (127 m2) jsou 4 ložnice
v domě pro 8 osob (180 m2) jsou 4 ložnice
Zázemí: pračka, terasa s relaxačním bazénkem, kotviště lodí-molo, zastřešené místo na čištění ryb
s tekoucí vodou a prostorem pro uložení rybářských potřeb a oblečení
Lodě: Oien 5,3-6,2 m s echolotem-GPS a 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, houbaření, výlety k ledovci Jostedalsbreen, do Geiranger,
na Trolí stezku..
Okolí: Alesund cca 160 km, Bergen cca 250 km

heroy

domek pro 4-6 osob

5m

6 km

5 km

85 km

- rybaření na oceánu i ve fjordech mezi ostrovy
- lodě Oien s echolotem-GPS a motory 50 HP
- vhodné i pro rodinnou dovolenou s možností mnoha výletů
Kuchyně: sporák, lednice, myčka, jídelní kout
Obývací část: TV, koupelna (sprcha a WC), samostatné WC
Ložnice: v domku (65 m2) jsou 3 ložnice (jedna je přístupná po strmém schodišti)
Zázemí: terasa, gril, kotviště lodí-molo a zastřešené místo na čištění ryb s tekoucí vodou, mrazák
Lodě: Oien 6,2 m s echolotem-GPS a motorem 50 HP
Další aktivity: turistika, cykloturistika, výlety na ostrov Runde, k ledovci Jostedalsbreen, do Geiranger, na Trolí stezku...
Okolí: Alesund cca 75 km
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