Håholmen og Korsholmen Sommer 2021
Kajakk – Fjelltur/Fiske – RIB - Fisketur

Intro
Sommeren i Norge

Litt om Korsholmen

Litt om Håholmen

Sommeren 2020 ble spesiell for mange og vi tror

Korsholmen er en holme i havgapet på ca 50 mål

Håholmen er et rolig og inspirerende møtested for

dette ga mersmak til å oppleve mer av eget land. Er

Denne perlen har 2 hus som inneholder soverom,

mennesker som ønsker å bli bedre kjent med

dere en av de som ønsker å kjenne på og oppleve

stuer, kjøkken og bad. Her er også badstue,

hverandre. Håholmen er stedet du kan dra til for å

så mye som mulig av Norges tøffeste havområde,

utendørs jaquzzi og kaier.

vise venner et annerledes, ekte og opprinnelig

Hustadvika ?

Holmen er kun for dere og kan kombineres med en

Håholmen har satt sammen aktiviteter for de fleste.

rekke aktiviteter med Korsholmen som base, eller

Dette er turen for familier eller små grupper som ser

kun nyte å «være herre på egen øy».

etter en aktiv ferie der alt er riktig for dere. Vårt mål
er at alle skal mestre aktivitetene, ha det gøy og

stykke Norge spekket med spennende og eksotiske
aktiviteter. Det er også stedet for å slappe av,
samle inspirasjon og ny styrke. Både fra naturen og
menneskers hånd representerer Håholmen en unik

Korsholmen byr på det ypperste av kvalitet og
opplevelse. Yttersida av den 50 mål store øya
skreddersøm hører naturlig til et opphold her.
danner en siste skanse mot storhavet og leia like

reise hjem med sterke minner og bedre kjennskap
Håholmen Havstuer er vertskapet også for
til vår vakre kyst.
Korsholmen, og vil bistår dere i å sette sammen

utenfor. På innersiden finnes en sjelden vakker

naturhavn, godt skjermet for allslags vær.

noen praktfulle dager på vakre Nordmøre.
25 bygninger - flere fra 17- og 1800-tallet - gir
Velkommen til Håholmen og Korsholmen
Håholmen preg av intim landsby og ekte
kysthistorie, og alt står til din disposisjon.

Piknik på holmen
Ankommer du tidlig, eller har du lyst på å nyte den flotte naturen ? Da anbefaler vi dette!
Håholmen byr på en rekke flotte steder for å finne «sin plass». Hele øya kan brukes .
Piknik har lange tradisjoner

Piknik alternativ 1

Tilpasninger

Innholdet er:

Folk har til alle tider spist ute, men piknik som en
dannet fornøyelse oppstod sannsynligvis i
Frankrike på slutten av 1600-tallet blant
overklassen som likte å dra på landtur.

Påsmurt focaccia, 1 med lokal røkt laks, 1 med lokale oster

Ordet piknik kommer av det franske pique-nique.

Pris for piknik kurv til 2 personer

spesiell anledning ? Ikke nøl med å ta

Kaffe eller te

kontakt med oss, for å skape den beste

Melk/sukker

opplevelsen for nettopp deg !

1 flaske vann
kr. 305,-

Kurven inneholder også pledd, sitteunderlag, kopper og servietter

Piknik er populært i store deler av verden, og
begrepet brukes om å spise utendørs.
Piknik alternativ 2

Ideelt sett skal det skje et vakkert sted, som i en
park, ved en sjø eller et sted med interessant
utsikt.
Det er også vanlig med piknik i forbindelse med
feiring av forskjellige anledninger

Innholdet er:
Påsmurt focaccia, 1 med lokal røkt laks, 1 med lokale oster
1 fl. hvit/rød eller musserende
1 flaske vann
Pris for piknik kurv til 2 personer

Har du spesielle ønsker eller er det en

kr. 675,-

Kurven inneholder også pledd, sitteunderlag, «glass» og servietter

Vi tar hensyn til allergier og andre hensyn.
Gi oss beskjed.

Sommerdrømmer på Håholmen / Korsholmen
-ved Atlanterhavsveien!
Den varme kveldsbrisen blåser mot oss når vi står på brygga og ser solen gå ned i Atlanterhavet. Turen langs Atlanterhavsveien og ut til Håholmen gjorde inntrykk og det var den
vi snakket om rundt middagsbordet. I morgen er en ny dag med aktiviteter og da skal alle være med. De fleste aktiviteter må forhåndsbestilles minst et døgn i forveien.
Dette kan dere oppleve på Håholmen i perioden 15 juni til 15 august

Leie av kajakk
Inntil 4 timer
Vi har 1 enkel og 2 doble kajakker

kr 400,- (enkel)
kr 800,- (dobbel)

I samarbeid med ekstern leverandør

For bestilling:

Dykkertur for sertifiserte dykkere.

Med unntak av kajakk foregår båtaktiviteter og

Båtavgang kl. 10:00 og kl. 15:30. Ett dykk pr. båttur.
Rutebåt mellom Geitøya og Håholmen, til fastsatt rutetider, brukes for å
komme seg frem og tilbake fra alle aktiviteter, deriblandt RIB, fisketur
og selsafari.
Henting og bringing utenom faste rutetider KUN på forespørsel og
ekstra kostnader vil påløpe. Fra kr. 95,- / person.

Kort tur : Kr. 650,- pr. person.
Lang tur : Kr. 850,- pr. person.

Luftfylling : NOK 200,-pr. flaske.

dykking i samarbeid med Strømsholmen
Sjøsportsenter. Dette kan bookes via Håholmen
Havstuer.
Send gjerne mail: post@haholmen.no

På forespørsel, kan leverandør hente og bringe til Håholmen mot et
tillegg på kr. 960,-

Båttur til Orskjæra og snorkling med seler
Båtavgang kl. 15:30. / Ca. 2-2.5 timer (inkl. aktiviteten).

RIB tur /Sjø safari (minimum 4 personer - maks 12 personer)
Båtavgang kl. 18:00 / 2 timer. Retur kl. 20:00.
Oppmøte er hos Strømsholmen Sjøsportsenter, dersom ikke annet er avtalt.
Båttur på Hustadvika og besøk til Kvitholmen Fyr.
Pris Voksen :
Kr. 1200,- per person.
Barn 7- 14 år :
Kr. 700,- pr. person.
Redningsvester, flytedresser og briller er inkludert i prisen.

Med guide

Snorkling med seler Inkluderer :
våtdrakt, maske, snorkel, sokker, svømmeføtter, hansker og hette.

I samarbeid med DID Adventure, kan de fleste

Pris voksen/barn over 12 år

aktiviteter arrangeres med guide. Se neste side

Kr. 1400,- pr. person

Barn nedre aldersgrense 12 år for snorkling m/følge foreldre/foresatte.

for mer informasjon
Dagspris guide er 7000,-.

Båttur uten aktivitet :

Kr.750,- pr. person.

Barn 7-14 år :

Kr. 450,- pr. person.

Fisketur (minimum 4 personer - maks 12 personer)
Oppmøte er hos Strømsholmen Sjøsportsenter, dersom ikke annet er avtalt.
Pris / 3 timer fisketur / per person.
Fra kl. 12:00 til 15:00.

Kr. 1.500,- per pers

Barn : 7-14 år :

Kr.

800,- pr. pers

Prisen inkluderer leie av fiskestang. Eget utstyr kan tas med. Aquafloat /
Varmedress inkludert og er obligatorisk.

Bergtatt Opplevelser
I sommersesongen 30 Mai til 16 August kan man besøke gruvene hver dag
bortsett fra mandager. Husk å bestille først.
Voksne:

Kr. 400,-

Barn ( 2- 18) :

Kr. 200,-

Familierabatt: (2 Voksne + maks. 3 Barn) :

Kr. 1000,-

Valgt aktivitet kommer i tillegg

Guidede turer

Aktiviteter og guiding
Vi lager en dagsplan som passer for dere og justerer turene etter været og deres ferdigheter. Velg mellom en
daglig tur på 3-4 timer med kajakk, mountainbike, gravelbike, EBIKE, fjelltur eller fiske. Men du kan også velge
å bare være på holmen og nyte sjøluften.

Guidene
Guidene er tilgjengelig for dere hele tiden. De vil vise deg alle sine hemmeligheter og sørge for at dere mestre
alle aktiviteter på en trygg måte. Men de kan også kjøre hardt hvis dere er klare for det.
OM DID ADVENTURE:

DID guider sportslige aktiviteter i Møre og Romsdal
DID etablert i 2005 av Didrick Ose
Referanser: Shell, Statoil, Axess, ABG Sundal Collier, Brunvoll, Sparebank1 SMN, Møller Mobility Group,
MTV, Wall Street Journal, SAS
DID holder til på Årønes Gård i Molde

Aktiviteter: kajakk, sykling, fotturer, skitouring, rappeller, klatring, pistol, fiske ++
«Årets reiselivsbedrift i Møre og Romsdal 2014»

Guidede turer

Strømsholmen Sjøsportsenter
I samarbeid med Strømsholmen Sjøsportsenter, arrangeres daglige aktiviteter som fisketur, RIB tur eller
dykking for sertifiserte dykkere.

Dykketur:
Båtavgang kl 10.00 og kl 15.30 Ett dykk pr båttur

Båttur til Orskjæra og snorkling med seler
Båtavgang kl. 15:00. / Ca. 2-2.5 timer (inkl. aktiviteten).
Fisketur / 3 timer
Båtavgang kl. 12:00. Retur kl. 15:00.
RIB Tur/ Sjø Safari
Båtavgang kl 18.00 – 20.00

Båtavgang vil være fra Strømsholmen Sjøsportsenter, ca 5 minutters kjøretur fra parkeringsplassen til
Håholmen.
Henting / levering på Håholmen, kan avtales ved kapasitet, mot et tillegg i prisen på kr. 960,For alle aktiviteter gjelder minimum 4 personer- maksimalt 12 personer

Håholmen Adventure Island

Adventure MAP
Håholmen

Atlanterhavsveien

Fjelltur

Atlanterhavsveien

Det er ute du får de
beste opplevelsene !
PAKK RIKTIGE KLÆR !

Dette er Håholmen
OM HÅHOLMEN:
www.haholmen.no
https://www.classicnorway.no/hotell/korsholmen/
www.classicnorway.no/hotell/haholmen-havstuer/

Korsholmen

