Tlf +47 917 43513

E-mail: thore@bessaker.com
Bankkonto: 4345 1093887

UTLEIEPRISER F.O.M. 1.01.2021
Tidsrom

Pris pr. uke Pris pr. døgn

Robu/Sjøhus 1.MAI – 1. OKT.

Kr 12355,-

Kr 1765,-

Robu /Sjøhus 2. OKT–30. APRIL.

Kr 8239,-

Kr 1177,-

Robu ny 1.MAI - 1. OKT.

Kr 15925,-

Kr 2275,-

Kr 11795,-

Kr 1685,-

Kr 6419,-

Kr 917,-

+100 kr.pr. pers pr. dag over 6 stk

Roby ny 2.OKT. - 30. April
+100 kr.pr. pers pr. dag over 6 stk

Sløyehus hele året

Innsjekking etter kl. 16, utsjekking før kl. 12. Individuelle avtaler kan gjøres.

Prisene er eks. sengetøy (laken, dyne- og putetrekk) og håndklær. Dette kan
leies for kr 150,- pr. sett. Huset kan reingjøres av leieren, reingjøring kan også
kjøpes for kr 950,- Ny Robu 1200,VI TILBYR ELLERS:
• Båt 17 fot med 40 hk. Inkl. ekkolodd/kart. Kr 770 pr dag/5390 pr. uke.
• Båt 19 fot med 50 hk. Inkl. ekkolodd/kart kr 963 pr. dag/6741 pr. uke.
• Båt 19 fot med 70 hk. Inkl. ekkolodd/kart kr 1070 pr. dag/7490 pr. uke.
• Båt 21 fot med 140 hk. Inkl. ekkolodd/kart kr. 1284 pr. dag/8988 pr. uke

• Havfisketurer med en 47 fots med plass for inntil 10 personer,
Kr 1300,- pr. time.
• Guidet fiske på forespørsel i båt leid av kunde 1700,- pr. dag. Med ekstra båt 2500,- pr. dag
• Leie av fiskestang, kr 150,- pr. dag.
• Leie termodress kr.150,- pr. dag.
• Drivstoff holder l Leieren selv, er å kjøpe på butikken like ved husene.
Like ved husene er det dagligvareforretning med stort vareutvalg, postfilial og kro
ADKOMST:
Bessaker ligger ved en liten avstikker fra «Kystriksvegen». Med bil er det enklest å følge E6
til Trondheim. Fra Trondheim følger du riksvei 715 til flakk, derfra med ferge over til Rørvik,
og deretter èn og en halv times biltur gjennom vakker natur ut mot kysten. Kommer du østfra
om Stjørdal, kan du i stedet velge å kjøre nordover langs E6 til Asp, 7 km nord for Steinkjer,
følge riksveg 17 til Fossli ved Namdalseid og der ta av mot Osen og kjøre riksveg 715 til
Bessaker.
Fra Stjørdal er dette en ca. 20 mil lang biltur gjennom variert kulturlandskap og fin natur.
VELKOMMEN TIL BESSAKER!

Internett: www.bessaker.com

