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Toužíte poznat majestátnou krásu severské 
přírody a zažít přitom dobrodružství, zarybařit 
si v průzračných vodách Atlantského oceánu 
a pochlubit se svými úlovky? Nebo si potřebu-
jete jen odpočinout a načerpat energii z mys-
ticky krásné krajiny Norska? Díky několikaletým 
zkušenostem naší české společnosti AVEROY 
FISHING si můžeme dovolit zaručit Vám maxi-
mální spokojenost a stoprocentní profesionální 
přístup.

Jsme vlastníky rybářského kempu v lokalitě 
Averøy – Kjønnøya v Norsku. Kemp se nachá-
zí v jedné z nejatraktivnějších oblastí středního 
Norska a je položen na rozhraní volného moře 
a klidných fjordů.  

Naším mottem je nabídnout nezapomenu-
telný zážitek nejen pro rybáře, ale pro všech-
ny, kteří chtějí strávit svůj volný čas aktivním 
odpočinkem. 

V kempu si zakládáme na příjemné, pohodo-
vé a rodinné atmosféře. Po příjezdu Vás přivítá 
náš správce Milan, který Vám bude po celou 
dobu pobytu k dispozici. Vysvětlí Vám ovládá-
ní lodě, předvede techniky lovu a lovná místa.



Náš kemp nabízí úchvatný výhled na místní 
maják. Za velikou výhodu považujeme jeho 
strategickou polohu, díky které je možné ryba-
řit na otevřeném moři v dosahu několika set 
metrů od břehu. Většina místních vyhlášených 
a na ryby bohatých rybářských lokalit se nachá-
zí v dojezdové vzdálenosti do pěti minut jízdy 
lodí. Odpadá tak dlouhé přemisťování za pří-
padným úlovkem tak, jak je to běžné v mnoha 
jiných lokalitách.

Jsme připraveni na všechno a díky tomu si 
dovolujeme garantovat lov ryb za každé-
ho počasí!

Při nepřízni počasí je možné rybařit v chráně-
ném vnitřním fjordu. V krajních případech, kdy 
nelze rybařit ani na moři, ani ve fjordu, je mož-
no lovit ryby z mola nebo na břehu kempu, kde 
se nacházejí platýzi nebo úhoři. Další možností 
je lov krabů pomocí speciálních pastí.



Ubytování je zařízeno v jednopatrové vile 
a dvou přilehlých chatách na pozemku o roz-
loze 12.000 m2. Součástí vybavení jsou ložni-
ce pro 2 až 4 osoby, sociální zařízení, obývací 
pokoj s jídelnou a plně vybavená kuchyně. Na 
televizi je možno přijímat české i slovenské 
televizní programy. V celém areálu je pokrytí  
Wi-Fi zdarma!

Areál kempu se nachází přímo na pobřeží oce-
ánu, proto je cesta k molu, odkud můžete ry-
bařit, velmi snadná. Při lovu na otevřeném moři 
oceníte pětimetrové lodě vybavené motory 
MERCURY 15HP.

Od roku 2013 jsme začali postupně stávají-
cí lodě nahrazovat novými moderními plavidly 
Mazury o délce 5 m, s volantem, které jsou vy-
baveny čtyřtaktními motory 30HP.

O Vaše pohodlí a komfort se po celou dobu 
Vašeho pobytu postará český správce kem-
pu Milan. Večery můžete strávit venku u grilu 
nebo posezením u ohně. Nově jsme pro Vás 
postavili úžasnou grilovací chatu s výhle-
dem na moře.

Pro ty, kteří přijedou jen tak „nalehko“, je 
k dispozici prodejna a půjčovna profesionál-
ních rybářských potřeb.

Grilovací chataÚtulné ubytování



Houbaření 

Jestli milujete houbaření, v Norsku si budete připa-
dat jak v houbařském ráji. Norové totiž narozdíl od 
nás houby příliš nesbírají a přitom jsou jejich lesy 
plné klouzků, lišek, křemenáčů nebo hřibů, jejich 
klobouky dosahují v sezóně opravdu obrovských 
rozměrů. Navíc si můžete nasbírat i borůvky nebo 
brusinky.

Turistika

Norsko je úchvatná země, kterou si zamilujete. 
Málokde se dokážete pokochat tak čistou a pest-
rou přírodou, která si Vás doslova obtočí kolem prs-
tu. Právě pro pěší je zde mnoho turistických stezek, 
které můžete využít k nádherným výletům.

Potápění

Pokud chcete spatřit třeba živého vlkouše, mořské-
ho ďasa, sviňuchu, velrybu nebo podmořský vrak, 
tak je pro Vás okolí ostrova Averøy to pravé místo. 
Můžete si také vyzkoušet lov pomocí harpuny.

Naše tipy na výlety

V blízkém okolí kempu se nachází atraktivní turis-
tické lokality jako Trollkyrkje (Trolí kostel), nádherná 
podívaná na dvě jeskyně s vodopády a kouzel-
ným ledovcovým jezírkem. Gulltanna (Zlatý zub), 
úchvatný výhled na legendární Atlanterhavsvegen, 
oceán a fjordy. V těchto místech se mohou dle po-
věstí vyskytovat zlomyslní horští skřítci – trollové.

Potápění

Houbaření



Vezměte s sebou manželky, přítelkyně 
a děti!

Jsme zřejmě asi jediné místo v Norsku, kte-
ré Vám může nabídnout i koupání na moři. 
Nemyslíme tím jen skočit do ledové vody atlan-
tiku a hned se vracet ke břehu. V naší lokalitě 
se nachází přírodní anomálie – jezero se slanou 
vodou, které tvoří srdce ostrova na otevřeném 
moři. Voda se doplňuje jen při velkém přílivu 
nebo bouři malou průrvou ve skále. Jezero je 
velké asi 3 hektary s hloubkou až 8 metrů. Voda 
mívá teplotu v létě přes 20 ºC. Jezero si udržuje 
teplotu díky vyhřátým skalám kterými je obklo-
pené. Břeh je dobře přístupný a na skalách se 
pohodlně leží a opaluje. V části lze skákat do 
jezera a na jiném místě je možno pohodlně po-
zvolna vstoupit do vody. Jezero se nachází asi 
5 minut jízdy lodí od kempu. Správce Vás rád 
odveze gumovým člunem na místo a opět pro 
Vás přijede.

Takže na své si mohou přijít i rodinní příslušníci, 
kteří nerybaří a nemusíte jezdit na dovolenou 
odděleně. Nádherné romantické místo s výhle-
dem na otevřené moře, s možností koupání, 
šnorchlování, lovu ryb a kempování, kde mů-
žete být sami.

Koupání



Doprava minibusem

Zajišťujeme dopravu klimatizovaným minibusem 
MB Sprinter. Doba cesty je přibližně 26 hod.

Vlastní doprava

Do kempu se můžete dopravit vlastním vozidlem, 
pro tento případ nabízíme zajištění trajektových 
lístků. Také nabízíme půjčení dodávky (9 míst).

Letecká doprava

Nejbližší letiště je v Kristiansunsundu (19 km) nebo 
v Molde (60 km). Transfer na letiště po domluvě 
zajistíme. Maximální hmotnost zavazadla je 15 kg, 
proto Vám v případě zájmu úlovky odvezeme do 
ČR. Pokud potřebujete zajistit letenky, rádi Vám 
s tímto servisem také pomůžeme.

Doprava s naším 
mikrobusem  
Mercedes Benz



Ceník pobytů pro rok 2017 Slevy je možno sčítat

V ceně jsou zahrnuty následující služby

Placené služby

On-line rezervace zájezdu,
načtěte kód svým smartphonem 

Hlavní sezóna

Vlastní doprava

9.500 Kč
Počet dnů: 9

Hlavní sezóna: prodloužený zájezd 
(termín 1617)

Vlastní doprava

11.500 Kč
Počet dnů: 11

Mimosezónní nabídka: Jaro 0117, 0217, 
0317 + Podzim 2117, 2217, 2317

Vlastní doprava

7.000 Kč
Počet dnů: 9

Hlavní sezóna

Doprava s CK mikrobusem

16.000 Kč
Počet dnů: 9

Příplatkové služby Cena

Pronájem mikrobusu MB Sprinter (8+1 míst) 900 Kč + DPH / den

Pronájem skříňového přívěsu 300 Kč + DPH / den

Po dohodě pronájem celého kempu cena dohodou

Přeprava zavazadel letecky 1500 Kč/os

Hlavní sezóna: prodloužený zájezd 
(termín 1617)

Doprava s CK mikrobusem

18.000 Kč
Počet dnů: 11

Mimosezónní nabídka: Jaro 0117, 0217, 
0317 + Podzim 2117, 2217, 2317

Doprava s CK mikrobusem

15.000 Kč
Počet dnů: 9

›  VĚRNOSTNÍ SLEVA (platí pouze pro hlavní sezónu) při opakovaném využití našich služeb:  
2 roky = 100 Kč, 3 roky = 200 Kč, 4 roky = 300 Kč, 5 let = 400 Kč, 6 a více let = 500 Kč

› 10 % při souvislém pobytu ve dvou termínech po sobě následujících

› MNOŽSTEVNÍ (skupiny – při vetším počtu klientů lze v CK individuálně dohodnout slevu)

›  Doprava mikrobusem a trajektem (v případě poskytování dopravy CK)
›  Ubytování (bez povlečení)
›  Zapůjčení zástěr na čištění úlovků
›  Místo v motorové lodi, zapůjčení záchr. vesty
›  Zapůjčení mořských map s hloubkami
›  Zamražení úlovků v mrazicím boxu
›  Zapůjčení dodávky v kempu max 2 hod – zdarma, účtováno jen PHM (neplatí pro klienty s vlastní 

dopravou)
›  Pojištění CK proti úpadku
› Služby českého správce
› Wi-Fi po celém kempu

›  Příplatek za neobsazené lůžko v ubytovacím zařízení 1.500 Kč / lůžko / turnus.
›  Příplatek za neobsazené místo v lodi je 1.000 Kč / turnus.
›  Benzín do lodě cca 17 NOK / 1litr (benzín je nutné uhradit ihned při převzetí v NOK)
›  Prodej boxů na mražené úlovky 60 NOK (použité 100 Kč)
›  Přeprava zavazadel při využití letecké dopravy je 1.500 Kč / osoba.
›  Doprava na letiště a zpět 500 NOK
›  Možnost objednání kutru s průvodcem (cena dohodou na místě)
›  Pronájem prutů a dalšího vybavení viz. půjčovna



číslo turnusu (vs) odjezd z ČR příjezd do kempu odjezd z kempu příjezd do ČR

0117 31. 3. 2017   1. 4. 2017 10. 4. 2017 11. 4. 2017

0217   9. 4. 2017 10. 4. 2017 19. 4. 2017 20. 4. 2017

0317 18. 4. 2017 19. 4. 2017 28. 4. 2017 29. 4. 2017

0417 27. 4. 2017 28. 4. 2017   7. 5. 2017   8. 5. 2017

0517   6. 5. 2017   7. 5. 2017 16. 5. 2017 17. 5. 2017

0617 15. 5. 2017 16. 5. 2017 25. 5. 2017 26. 5. 2017

0717 24. 5. 2017 25. 5. 2017   3. 6. 2017   4. 6. 2017

0817   2. 6. 2017   3. 6. 2017 12. 6. 2017 13. 6. 2017

0917 11. 6. 2017 12. 6. 2017 21. 6. 2017 22. 6. 2017

1017 20. 6. 2017 21. 6. 2017 30. 6. 2017   1. 7. 2017

1117 29. 6. 2017 30. 6. 2017   9. 7. 2017 10. 7. 2017

1217   8. 7. 2017   9. 7. 2017 18. 7. 2017 19. 7. 2017

1317 17. 7. 2017 18. 7. 2017 27. 7. 2017 28. 7. 2017

1417 26. 7. 2017 27. 7. 2017   5. 8. 2017   6. 8. 2017

1517   4. 8. 2017   5. 8. 2017 14. 8. 2017 15. 8. 2017

1617 13. 8. 2017 14. 8. 2017 25. 8. 2017 26. 8. 2017

1717 24. 8. 2017 25. 8. 2017   3. 9. 2017   4. 9. 2017

1817   2. 9. 2017   3. 9. 2017 12. 9. 2017 13. 9. 2017

1917 11. 9. 2017 12. 9. 2017 21. 9. 2017 22. 9. 2017

2017 20. 9. 2017 21. 9. 2017 30. 9. 2017   1. 10. 2017

2117 29. 9. 2017 30. 9. 2017   9. 10. 2017 10. 10. 2017

2217   8. 10. 2017   9. 10. 2017 18. 10. 2017 19. 10. 2017

2317 17. 10. 2017 18. 10. 2017 27. 10. 2017 28. 10. 2017

Úhradu zájezdu lze provést bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo hotovostí v cestovní kanceláři. 
50% z ceny zájezdu, jako zálohu, je nutné uhradit do 10 dnů po zaknihování cestovní smlouvy. 50% z ceny 
zájezdu, jako doplatek, je nutné uhradit cca 40 dní před odjezdem na zájezd/pobyt.

Termíny pro sezónu 2017 Půjčovna rybářských potřeb

Půjčovna automobilů NOVINKA!

Vybavení k zapůjčení Cena/pobyt

pilkrovací prut s elektrickým multiplikátorem a 300m šňůry + baterie 2.000 Kč

pilkrovací prut s multiplikátorem a 300m šňůry (bez spotřebního materiálu) 500 Kč

přívlačový prut se smekacím navijákem a pletenkou 500 Kč

plovoucí oblek – kombinéza/dvoudílný 500 Kč

echolot 500 Kč

driftovací padák (plovoucí kotva) 500 Kč

Vratná kauce 1.500 Kč/souprava obsahuje vláčecí a pilkrovací prut, 3.000 Kč/souprava s el. multipliká-
torem. Z kauce se hradí případné poškození prutu či navijáku.
Vybavení z půjčovny je nutné si objednat předem při objednávce zájezdu.

Využijte možnost zapůjčení našich mikrobusů, se kterými se sami dopravíte do našeho kempu! 
Za velice výhodnou cenu 9.000 Kč + DPH Vám vozidlo poskytneme na celou dobu zájezdu. 
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!Treska černá (Keller),107 cm, nad majákem

Okouník mořský, 57 cm, nad trojnožkou, hloubka 120 m

Halibut, 130 cm, 30 kg, plotna vlevo od trojnožky
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Více fotografií na www.rybynorsko.cz/fotogalerie/ulovky/

http://rybynorsko.cz/fotogalerie/ulovky/


Kemp v Norsku:
Reksundveien 347
6533  Averoy
GPS: 63°4‘25.68“N, 7°30‘26.85“E

Nový web s online 
rezervací zájezdů


