
 
 

NYE HOTELLPAKKER 

 

I tillegg til vår ordinære hotell- og restaurantdrift, har vi satt sammen 

fire opplevelsespakker for de som ønsker å være her noe lengre.  

Hotellpakkene omfatter leilighetene, suite, junior suite og deluxe 

dobbel rommene. Tilbudet gjelder fra 1. juni 2020 (leilighetene fra 1. 

juli) frem til og med 15. september 2020, hvorpå det vil komme tilbud 

om nye opplevelsespakker. 

Vi vil også kunne gi eksklusivitet til gruppe på 6 eller flere som 

bestiller 3 netter eller lengre (vi har 14-20 sengeplasser), uavhengig 

av om man velger en av opplevelsespakkene eller ikke.  Dvs. dersom 

ingen andre har bestilt opphold i samme tidsrom, så stenger vi resten 

av hotellet uten merkostnad for deg og din gruppe. Dere betaler kun 

for de rom, aktiviteter og mat som dere benytter.  

På de neste sidene finner du en oversikt over de ulike hotellpakkens 

innhold og priser. 

 

 

  



 

Kulinarisk reise (minimum 6 personer og 3 overnattinger) 

Denne opplevelsespakken fokuserer på mat fra nærområdet. Den er 

rettet mot gjester som ønsker seg noe ekstra i hverdagen. I tillegg til 

god mat og drikke, kan man også få anledning til å være med ut på 

“bøljan blå” og prøve fiskelykken og sågar være med på å tilberede 

dagens fangst til lunsj.  

Den kulinariske reisen inkluderer 4 og 5 retters middag samt en 

skalldyraften i vårt naust. Det blir også tid til vinsmaking om ønskelig.  

 

Foto: Karoline Pettersen - Spisestuen 

Priser fra kr 2.800,- pr person pr natt i dobbelt rom (kr 500,- ekstra 

for enkeltrom pr natt). Eventuell leie av fiskebåt og fiskeutstyr 

kommer i tillegg. 

  



 

Harmonisk reise (minimum 6 personer og 3 overnattinger) 

Her fokuserer vi på ro og stillhet så vel som velvære og trivsel. Gjester 

som velger dette konseptet vil få servert musserende på rommet ved 

ankomst samt i vårt lysthus/naust kombinert med litt snack på dag 2. 

Bruk av sauna og stamp er inkludert i prisen. Det vil også bli tid til en 

oppdagelsestur med båt i skjærgården.  Man vil automatisk slappe av 

og senke skuldrene i disse vakre omgivelsene.  

Den harmoniske reisen inkluderer i tillegg 3 og 4 retters middag, samt 

en grillaften i naustområdet.  

 

Foto Katrine Sørgård - Lysthuset 

Priser fra kr 2.700,- pr person pr natt i dobbelt rom (kr 500,- ekstra 

for enkeltrom pr natt). 

  



 

Historisk reise (minimum 6 personer og 3 overnattinger) 

Villa Haugen var i sin tid en del av Grøtøy handelssted. Stedet er 

således proppfull av historie. Denne historien deler vi gjerne med 

andre. Her kan gjester bli med på en historisk vandring med 

avsluttende lunsj i vårt naust. Opplevelsespakken inneholder også 

piknik på en annen øy i området med tilhørende omvisning og 

historiefortelling om øyens mektige fyrtårn. Det vil også være mulig å 

besøke det lokale Kystmuseum. Den historiske reisen inkluderer 3 og 

4 retters middag, samt en grillaften i naustområdet.  

 

Foto Wiki – Grøtøy gamle handelssted 

Priser fra kr 2.450,- pr person pr natt i dobbelt rom (kr 500,- ekstra 

for enkeltrom pr natt). Leie av guide/omvisning og inngangsbilletter 

kommer i tillegg. 

  



 
Energisk reise (minimum 6 personer og 3 overnattinger) 

Denne pakken er rettet mot de som ønsker å være noe mer aktiv på 

sin ferie. Det er flere flotte fjell som kan bestiges på fastlandet. Felles 

for dem alle er at de stiger rett opp av havet og har en utsikt som kan 

ta pusten fra de fleste. Vi tar deg med på fisketur med påfølgende 

opplæring i filetering og tilberedelse av dagens fangst til lunsj. Med 

denne pakken kan vi også legge til rette for en ribbtur til Lofoten, en 

tur på hesteryggen i nærområdet eller en kajakktur i skjærgården. 

Med denne opplevelsespakken får du servert 3 og 4 retters middag 

samt grillaften i vårt naust. 

 

Foto Marit Sjøvoll – Nordskot, Manshausen. Naustholmen, Grøtøy/Villa Haugen og Lofoten 

Priser fra kr 2.350,- pr person pr natt i dobbelt rom (kr 500,- ekstra 

for enkeltrom pr natt). Leie av guide, ribb, ridetur eller kajakkutstyr 

kommer i tillegg. 

 



 

Annet 

Ved bestilling må det tas forbehold om tilgjengelighet på utstyr og 

personell for aktiviteter på gjeldende datoer.  Ring gjerne for å 

sjekke. 

Aktivitetene i de ulike opplevelsespakkene kan også 

kombineres/tilpasses – men da vil prisene bli noe forskjellig. Ta 

kontakt for tilbud. 

Se andre steder på vår hjemmesider for mer informasjon om priser 

og betingelser. 

 

Telefon: 907 59 282 

E-post: post@villahaugen.com 

 


