Vi er klar med ett nytt og spenstig tiltak i prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i
Nordland. Denne gangen skal vi til noen av de beste i landet på fiskereiseturisme. Bedriftene
er alle eid og drevet av gårdbrukere på Helgeland, og er helt forskjellige i hvordan de er blitt
til og hvordan de er prosjektert og bygget. Hensikten med denne turen er å vise mange
måter å skape denne typen forretningsområde på til deg som vurderer å starte med
fiskereiseturisme. En av bedriftene har tatt i bruk den gamle kårboligen og gjort den om til
utleie for fiskehungrige utlendinger, samt flyttet den nedlagte barnehagen ned til havet med
samme formål som over.
En annen har tatt to brakker og satt sammen til nydelige utleieobjekter, samt ordnet med
bobilcamp. En tredje har bygget helt nytt og lagt til rette for funksjonshemmede i all
planlegging. Dette blir det kunder og penger av. Og ikke minst får vi se når folk satser stort
på Vega. Innimellom krydrer vi med noen innslag av gårdsturisme fordi det er gode og
spennende bedrifter. Dette gjør vi fordi det er litt tid før fergene skal gå. Og det blir mange
fergeroverfarter.
Vi drar sammen fra Mosjøen den 6.mai og reiser i en felles buss. Du må selv komme deg til
og fra Mosjøen for egen regning. Turen avsluttes på ettermiddagen den 8.mai i Mosjøen. Det
går ingen offentlig kommunikasjonsmidler fra Mosjen etter vi ankommer. Egenandelen på
denne turen er 2000,- pr. person. Denne må være betalt før turen starter. Turen inkluderer all
overnatting og matservering med vann/te/kaffe som drikke. All annen drikke må bekostes
selv. Påmeldingsfristen for denne turen er 30.april. Du melder deg på via hjemmesidene til
fylkesmannen her.
Vi har ikke anledning til å imøtekomme noen form for spesialdietter utenom at folk er
allergisk. Dette skal oppgis i påmeldingsskjemaet. Vi prioriterer å overnatte på de bedriftene
vi besøker. Dette betyr at du må være forberedt på å dele rom. Fortrinnsvis med noen av
samme kjønn.
Målgruppen er gårdbrukere eller eiere av landbrukseiendommer i Nordland som vurderer å
starte opp med fiskereiseturisme eller er i startgropa med planleggingen for dette. Erfaring
tilsier at i den grad det er par som skal starte opp med noe nytt, er det lurt at begge to er med
på turen. Derfor vil partnere bli prioritert. De som ikke har vært på tiltak i prosjekt hos oss
tidligere har også et fortrinn. Vi gjør en utvelgese av deltagere etter at fristen er utgått, så du
må derfor ikke bestille billetter til/fra Mosjøen før du har fått bekreftet at du har fått plass på
studieturen.
Du må regne med at det kan bli endringer i programmet.
Vi ser fram til å høre fra dere!
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Takk for turen og vel hjem!
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