
NesNesøøyaya Brygge og Brygge og 
UtleiehytterUtleiehytter

5 utleieenheter5 utleieenheter
12 rom12 rom
21 senger21 senger

Selskap/mSelskap/møøterter
BBååtutleietutleie
OvernattingOvernatting



Hyttene
Hytte 1:
55 m2
2 soverom
4 senger
Stue m TV, vedovn, sofakrok og 

spisebord
Fullt utstyrt kjøkken m komfyr, 

kjøleskap, fryser,  kaffetrakter, 
vannkoker etc.

Bad m dusj, wc og vaskemaskin.
Stor overbygd veranda med 

hagemøbler. Utsikt over fjorden
1 soverom i 1 etg med dobb.seng
1 soverom 2 etg. m 2 enkeltsenger

Hytte 2:
85 m2
3 soverom
6 sengeplasser + køyeseng
Stue med fjernsyn, peis, sofakrok og 

langbord
Fullt utstyrt kjøkken m komfyr, 

oppvaskmaskin, kjøleskap, fryser,  
kaffetrakter, vannkoker etc.

Bad m dusj, wc og vaskemaskin
Stor overbygd veranda med 

hagemøbler. Utsikt over fjorden
1 soverom i 1 etg med dobb.seng
1 soverom i 1 etg med dobb seng og 

køyeseng
1 soverom i 2 etg m 2 enkeltsenger



Nesøya
Nesøya er en 1300 mål skogkledd øy, 
beliggende midt i fjorden mellom 
Mesingset og Stangvik, ca 30 km fra 
Sunndalsøra. Øya er landfast med bro 
og det er bilvei helt fram til hyttedøra.

AKTIVITETER
Fiske i fjorden. Fint turterreng over 
hele øya med veier, stier og mye sopp 
om høsten . 10 km til fin sandstrand i 
Fuglevågen. Fint utgangspunkt for 
opplevelse av Innerdalen Naturpark, 
Eikesdalen m/Mardøla, Aura 
Kraftstasjon (besøksstasjon), Svinvik
Arboret.

Båter:
Øien 16 fot m 15 hk motor
Øien 18 fot m 15 hk motor

Booking:
Tlf 906 30 754
per@fjordfiske.com
Web www.fjordfiske.com/public/nesoya
Faks 71 69 01 84



Nesøya Brygge

Leil A: 1 etg.
70m2
3 soverom
4 sengeplasser
Stue m TV, sofakrok og spisebord.
Fullt utstyrt kjøkken m komfyr, kjøleskap, 

fryser, kaffetrakter, vannkoker etc.
Bad m dusj, WC og vaskemaskin.
Stor overbygd veranda ut over fjorden.
1 soverom m dobbeltseng og køyesenger.
1 soverom m dobbeltseng
1 soverom m enkeltseng

Leil B og C: 2 etg
40 m2
2 soverom
3 sengeplasser
Ellers utstyrt som leil A

Utleierom selskap/møter
49 m2
40 – 48 sitteplasser
Eikemøbler. 
Kjøkken m komfyr, kjøleskap, dobbel 

kaffetrakter og oppvaskmaskin.
Fullt middag og kaffeservice til 48 pers.
Passer fint  til møter, kurs, bursdager, 

konfirmasjoner etc.


