Zeevissen Noorwegen – Dolmøy Gjestebrygge op Hitra
Aan de noordzijde van het eiland Hitra ligt
het complex Dolmøy Gjestebrygge, een
eldorado boven én onder water. Hier worden
de sportvisser de beste vismogelijkheden
geboden waaronder de ''Frøyfjorden''. Door
het getijdenverschil en de sterke stroming
tussen de eilanden zijn de vismogelijkheden
optimaal.

De woningen hebben uitzicht op zee en beschikken
over een terras met tuinmeubelen. De capaciteit
varieert van 2 tot 10 personen. Bij de prijzen vindt
u uitgebreidere informatie over deze woningen.

Dolmøy Gjestebrygge beschikt over een tankstation
en is helemaal gericht op de sportvisserij. U kunt
verzekerd zijn van een uitstekende service.

Hitra heeft ongeveer 4000 inwoners en is
met zijn 680 km2 het grootste eiland ten
zuiden van de Lofoten. Op het eiland zijn
meer dan 700 meren met goede viscondities.
Ook de mooie natuur is het vermelden waard
en is o.a. bekend om het grote bestand van
ongeveer 2500 herten.

Het complex beschikt over 9 appartementen
en 7 woningen van het type “Rorbu”, allen
direct gelegen aan het water.

De gezellige pub met terras beschikt over een
gemeenschappelijke ruimte met leeshoek, dart en
biljarttafel. U kunt gebruik maken van een Noorse
houten badtobbe voor 6-7 personen, sauna en
douches. In 2 bijgebouwen vindt u alle faciliteiten
voor het schoonmaken en fileren van de visvangst.
Inkoopmogelijkheden vindt op ca. 1 km afstand en
met de boot bent u er in 3 minuten. In de haven

van het complex ligt een uitstekende huurvloot die
bestaat uit 20 nieuwe boten met 100 pk of 60 pk
motoren. De boten zijn van kunststof en uitgerust
met alle benodigdheden zoals een kajuit, echolood,
GPS, kaartplotter en zwemvesten.

In slechts enkele minuten bent u op geweldige
visgronden en door de grilligheid van de eilanden
kunt u in alle weersomstandigheden op een veilige
manier vissen.

De mensen van Dolmøy Gjestebrygge zijn deskundig
en kunnen u op alle gebied van advies dienen.
Voor vistechnisch advies kunt u zich wenden tot de
vismanager/visgids van het complex. Hij kan u uitgebreid informeren over het scala aan uitstekende
visstekken die gelegend zijn tussen de eilanden Hitra
en Frøya.
Hitra behoort zonder meer tot één van de beste
zeevisbestemmingen in Europa.

