Fiskebekk Hytteutleige
Ein satsar på å by gjestene triveleg ferie og fritid til alle tider av året. Tilboda gjeld
særleg bornefamiliar, eldre og funksjonshemma. Håpar at du og dine også vil finne
ferietilbodet vårt interessant! Utleigehyttene har 3 prisklasser:
Type A:
-

Storhytta, Type B

Midtstoga, Type C

Fiskebekkhyttene, kan du på Internett finne ved å taste ”Vråliosvegen 413”
på GULE SIDER Kart. Hyttene er bygd ved Fiskebekk, ein kilometer frå
Straumen. Dei er på ca 55 m2 med plass til 6 - 7 gjester dela på 2 soverom og
stoge. Her er m.a. bad, badstu (sauna) og oppvaskmaskin. Hyttene ligg med
fin utsikt, - omlag 100 m frå Vråvatn. Planløysingar for hyttene finn ein på
www.fiskebekk.no

”Storhytta”, type B som er meir enn 100 år gamal, ligg mellom gardstunet og
Vråvatn. Hytta er smakfullt restaurera og modernisera slik at hytta har behalde den
fine atmosfæren. Her er 140 m2 i to etasjar med plass til 16 gjester, med m.a. badstu
(sauna), oppvaskmaskin, vaskemaskin og stor frysar. Hytta eignar seg for fleire
familiar, institusjonar og for kurs.

”Midtstoga”, type C, ligg på garden med fin utsikt over Straumepollen nedanfor.
Her er ca 120 m2 i to etasjar, med plass til 8 - 10 gjester, med m.a. badstu (sauna),
oppvaskmaskin og stor frysar.
”Nordstoga”, type D, er ein ferie leilegheit i driftsbygningen på garden,
til 6 gjester. Garden kan ein finne på Internett ved å taste ”Vråvegen 21” på
GULE SIDER Kart.
”Halvorsbu” fjellhytte, ”pristype” A, ligg idyllisk til ved Persvatn, 550 m.o.h., ved
foten av Roholtfjell. Det er 40 m å gå fra bilen. Ca 30 m2. Hytta er godt isolert
med plass til 4 - 6 gjester, har m.a. propan kokeplater, kjøleskap og lampe.
Solcellestraum. Her er det utedo. Hytta ligg ca 8 km frå garden etter vegen og 4
km etter tursti. Eit fint turmål for gjestene.
Velkomen!
Helsing Halvor Nordbø

Straumen gard med Roholtfjell i bakgrunnen.

Utsikt over Vråvatn nedafor
Fiskebekkhyttene. Hyttetype A.

Straumen
Garden heiter Straumen. Den ligg på solsida av dalen nær
Storstraum sluse som er ei av dei to slusene mellom Vråvatn og
Nisser. Eigedomen er på ca 700 hektar og har lang strandline.
Arealet strekkjer seg frå innsjøane som ligg på ca. 250 m.o.h., og
opp mot Roholtfjell, på 1018 m.o.h. Utanom gardstunet, med hus
og dyrka mark omfattar eigedomen tørrlend furumark, fjell, heiar
og vatn.

Bading

Telemarksvassdraget og
Nidaråvassdraget
Turar på Telemarksvassdraget med gamle
“Victoria” eller «Henrik Ibsen», eller
på Nisser med “Fram”, høyrer til dei fine
opplevingane. Telemarkskanalen/Telemark Bilruter har busstilbod
slik at det er mogeleg å reise ein veg på
kanalen. Robåtar, og bruken av dei, er
medrekna i hytteleiga. Tråbåt og kano er
også tilgjengeleg.

Bever og Elg
Europas største gnagar held til på eigedomen.

Vel 100 m frå hyttene er det fine sandstrender og svaberg som byd inn til bading
og soling. Det er mogeleg å ta bilen ned til
stranda/båtplassen for dei som treng det.
Det er og badestrand ved Straumen.

Skiløyper
Ein kan ta på seg skia utanfor døra og gå
rett ut i maskinpreparerte løyper. Elles
skiutleige, skiskule og grillhytte. Be om
tilbod.

Vrådal Panorama Skisenter
Skisenteret ligg vel 1 km frå Straumen
og om lag 3 km frå Fiskebekk. Det er ein
8-seters stolheis (1400 m), 4 skitrekk og 3
”skiband” som gjev tilgang til slalåmløyper
av varierande grad av vanske.

Storhytta i bakgrunnen.

Fotturar
Tørre furumoar, svaberg, skogsvegar og
stiar, som er godt merka på eigedomen,
gjer området ypperleg egna for korte og
lange fotturar.

Sopp- og bærplukking
Det er normalt bra med skogsbær m.a. tyttebær og blåbær samt sopp på eigedomen
i haustmånadene.

Sykling
Telemarkreiser tilbyr 5 ulike sykkelpakker langs Telemarkskanalen. Turane
varierar i lengde frå 20 til 192 km. Alle
turane inkluderar ei reise med ein av
kanalbåtane. Kanalruta, rute nr 2, er
utpekt som en av dei nasjonale

sykkelrutene. Den kjem frå Dalen og
passerar mellom anna Vråvatn og
Straumen gard før den gjeng over til Kviteseid/Fjågesund og vidare til Skien.
Med utgangspunkt frå Fiskebekk kan ein
og ta fine og lettare sykkelturar rundt
Vråvatn og rundt delar av Nisser. Ein
syklar då Rv41 til Treungen og opp
vestsida av Nisser til Fjone. Her kan ein
anten sykle over til Fyresdal og heimatt
over Krossli (Rv38) eller taka kabelferga
attende til Rv41. Mini-Vestlands-natur
over

Bilturar/kulturturar
Vrådal er eit svært godt utgangspunkt
for bilturar, mellom anna avdi det gjeng
to hovudvegar gjennom bygda. Rv41
gjeng frå Kristiansand til Brunkeberg på

E134, mellom Morgedal og Sel-jord,
medan Fv38 gjeng frå Kragerø til
Dalen. Av turmogeleghetar med bil
kan ein nemne: ”Bandak rundt” med
Åmdals Verk Gruvemuseum, Grimdalstunet, Hotell Dalen, Eidsborg
stavkyrkje/ Vest-Telemark Museum,
Skieventyret i Morgedal og Kviteseid
Bygdetun. ”Haukelitur/Røldal/ Hardangertur”, ”Rauland/Rjukan/Heddal
stavkyrkje-tur”, ”Seljord-tur” med
biletkunstopp-levingar, ”Suleskar/
Kjerag-tur”, ”Fyresdal-tur” med
jettegryter i Nissedal og Mini
Vestlandstur over Våmur samt
”Setesdaltur”. I tillegg ligg ”Bø
Sommarland” berre ein times kjøring
unna.

Fiske og Jakt
Fiske er mogleg frå båt og frå land. Det
er fiskekortordning i vassdraget, som har
Aure (ørret), røye, sik og tryte (abbor).
Fiskegarn er tilgjengeleg for gjestene våre etter
avtale, og del av eigedomens fiskerettar kan
etter avtale leigast. Gjestene kan også gjere
avtale om fugle-, hare-, rådyr-, og elgjakt

– like fint sumar som vinter . . .

– like fint sumar som vinter . . .

Fiskebekk Hyttegrend

Fiskebekk Hytteutleige

(salgstomter)

Prospekt for tomter på heimesidene www.fiskebekk.no
Fiskebekk er ein sentral møtestad i Sør-Noreg.
Hytteområdet ligg på ei langstrakt halvøy i Vråvatn like nordvest
for Storstraum sluse og dam. Her er rikeleg med friområde og
gode badeplassar/sandstrender i nærleiken. Fiskekortordning.
Ca 3 km til Vrådal Panorama Skisenter som har snøkanonanlegg, 8-seters stolheis/gondolbane og kafeteria.
Båtplass kan leigast.

-tilbyr leige av høgstandard hytter/fritidshus heile året ved
”Fiskebekk” og på garden ”Straumen” ved Vråvatn.

Vrådal er ein kjend feriestad i Telemark. Bygda er ein open dal
med fjell i runde former. Innsjøane Nisser og Vråvatn, med mange
øyar og furuskog, gjev dalen særpreget sitt. Det er vakker natur,
god luft, reint vatn og rike rekreasjonstilhøve som i fyrste rekke
trekker turistar til Vrådal heile året.
Geografisk ligg bygda sentralt i Sør-Noreg med særleg enkel
tilkomst frå fergehamnene i Larvik og Kristiansand, og dei store
folkekonsentrasjonane på Sør- og Austlandet.
God møtestad mellom aust, sør og vest!
Gard og hytter ligg ca. 3 km frå Vrådal sentrum. Her er
forretningar for m.a. daglegvarer, sjølbetjente bensin/dieselpumper, hotell og kafe.
Fra Bergen 361 km
Frå Haugesund 295 km
Frå Stavanger (237) 341 km
Frå Kristiansand 170 km
Frå Langesund 117 km

Frå Sandefjord 179 km
Frå Horten 182 km
Frå Oslo 206 km
Frå Bø st. 60 km
Frå Skien 111 k

Frå Larvik 155 km
Badestranda Linstø nær hyttefeltet.

Fiskebekk Hytteutleige og Hyttegrend
Vråvegen 21, N-3853 Vrådal.
Mobil-tlf: (+47) 99 51 63 99 - Fax: (+47) 35 05 38 82
E-mail: post@fiskebekk.no
www.fiskebekk.no

Fiskebekk Hyttegrend
(salgstomter)
Ligg naturskjønt mellom den lite trafikerte Fylkesveg38
og Vråvatn. Her tilbyr ein salg av høgstandard tomter for
fritidshus. For begge tilboda, sjå www.fiskebekk.no
Du kan finne fram til Hyttegrenda på kartet ved å taste inn
”Kviteseid, Vråliosvegen 408” på GULE SIDER Kart.

