
FISKE
Tranemo

Metarvecka i stuga – Tranemo
 
Ta en metarvecka och fiska efter dina favoritfiskar i bl.a. Grytteredssjön och 
Simmesjön. Du bor i egen stuga med självhushåll. Du har under hela din vistelse 
tillgång till båt med elmotor och vid ankomsten introducerar dig en guide till 
fisket. Metplatserna är väl förberedda och förmäskade innan du kommer. Vid 
Grytteredssjön har vi ställt i ordning ”Swims” för dig som vill meta ifrån land. Ni kan 
också välja till jerkbaitfiske, paravanfiske och en kräftfiskekväll – liksom havsfiske 
i Kattegatt utanför Falkenberg. Stugorna ligger i ett vackert landskap med åar och 
sjöar nära centralorten Tranemo.

Tid:  (April)maj-oktober. Hela veckor, torsdag-söndag eller
 måndag-torsdag

Fiskesätt: Mete från land och båt, spinnfiske från båt och land

Fiskar: Gös, abborre, gädda, lake, sutare, braxen, mört, sarv, björkna

Sjöar: Grytteredssjön, Simmesjön

Boende: Stuga A,B,C eller D

I priset ingår: Stughyra
 Introduktion av fiskeguide till fisket, fiskekort 
 Båt med elmotor
 För- och underhållsmäskning av fiskeplatser
 Swims vid Grytteredssjön.

Tillval: Slutstädning 500 SKR 
 Sängkläder 200 SKR per pers.

 Portabelt ekolod 350 SEK per vecka

 Jerkbait och paravanfiske med guide, avresa vid stugan vid 
17:00 till fiskeplatsen, hemresa ca. 22:00. Inkl. all utrustning och 
kvällsgrillning vid fiskeplatsen. 

 780 SEK per person -  vid 4 pers.

 Kräftfiskekväll. Hämtning av guide vid stugan kl 18:00,
 utläggning av burarna, 2 lyft, kräftskiva vid fiskeplatsen. 
 Minimum 4 personer, pris per pers 780 SEK.
 Bara augusti och september.

 Havsfiske utanför Falkenberg, enligt överenskommelse.

sjuhärad

Produktägare och   
försäljare:  Sassis Resor 7-Härad
Info/bokning: www.sjuharad.info, www.vastsverige.com

www.sjuharad.info



FISKE
Stugboende - Tranemo

i sjuhärad

Stuga A - Sjölyckan
Pris per person: 2620 SEK per vecka
  1540 SEK to-sö eller må-to
Kortbeskrivning: Vackert läge med sjöutsikt! 
  Standard: 3 rum, 43 m², 4+2 bäddar, spis,  
  kyl och frys, mikro, WC, dusch, TV, video,  
  braskamin, inglasad altan, trädgård med  
  utemöbler och grill.
  Ej husdjur, ej rökning! Barnsäng finns,
  Tillgång till kanot.
  Avstånd: granne 150 m, sjö/badbrygga
  75 m, bad 7 km, fiske 75m, affär 8 km,  
  golf 18 km.

Alla stugpriser gäller 4 personer

Stuga B – Ryfors
Pris per person:   2620 SEK per vecka
  1540 SEK to-sö eller må-to
Kortbeskrivning: Stuga vid Jälmån! Eget bad!
  Standard: 2 rum, 66 m², 4+1 bäddar, gasspis,  
  ugn, kyl och frys, mikro, vedspis, tvättmaskin,  
  TV (parabol), video och DVD, WC, dusch,  
  bastu, altan med utemöbler och grill.
  Rökfritt! Ej husdjur! 5 enkla cyklar
  Avstånd: granne 30 m, affär 9 km, 
  sjö/bad 20 m/1 km, fiske 20 m, golf och 
  skidor 20 km.

Stuga C – Haga
Pris per person:  2680 SEK per vecka
  1570 SEK to-sö eller må-to
Kortbeskrivning: Charmigt 1800-tals hus i vacker gårdsmiljö!
  Standard: 4 rum, 65 m², 4+2 bäddar, spis  
  (3 plattor), kyl, mikro, WC, dusch, TV, vedspis.  
  Egen trädgård med utemöbler och grill. 
  Rökfritt! 
  Avstånd: granne 20 m, sjö/bad 3 km,   
  fiske 3 km, affär 7 km, golf 25 km.

Stuga D – Nittorp
Pris per person:  2330 SEK per vecka
  1390 SEK to-sö eller må-to
Kortbeskrivning: Stuga centralt i Nittorp. Nära paddling.
  Standard: 2 rum, 43 m², 4+2 bäddar, spis, kyl,  
  frys, WC, dusch, TV (kabel), trädgård delas  
  med ägaren, utemöbler och grill.
  Rökfritt, husdjur tillåtna! Fika och lunch kan  
  ordnas!
  Avstånd: granne 10 m, sjö/bad 200 m/400 m,  
  fiske 200 m, café 200 m, paddel 600 m. Affär  
  7km, golf 20 km, skidor 25 km
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