Sassis Resor 7-Härad
Plats & Resväg
Sassis Resor 7-Härad erbjuder dig sportfiske och naturturism i Sjuhärad.
Sjuhärad ligger i regionen Västra Götaland i Västsverige. Vi ger dig ett
högkvalitativt sportfiske, naturupplevelser, aktiviteter, boende och ett
bemötande utöver det vanliga. Genom och tillsammans med oss planerar
och bokar du dina fiske- och naturupplevelser i Sjuhärad. Vårt motto är:
”Det bästa vi säljer går inte att köpa. Välkommen till oss!

Säsong
Alla våra anläggningar och stugor är öppna året runt. Högsäsong för
gädda: (April) Maj och Oktober (november) beroende på
väderförhållanden. För abborre och gös är högsäsongen i våra trakter från
Juni – September.

Incoming researrangören Sassis Resor
7-Härad hittar du i Hultafors, Västra
Götaland i Västsverige strax utanför
Borås och 60 km öster om Göteborg.
Närmaste flygplatser är
Göteborg/Landvetter (GOT) och
Göteborg/City (GSE). Sjuhärad nås
enkelt med kollektivtrafik. Hyrbilar
kan ordnas. GPS 57,69631, 12,73317.

Arter & Rekord
De fiskarter vi fokuserar på i Sjuhärad är gädda, abborre och gös. Våra
gästers rekordfiskar under fiskesäsongen 2010: Gädda (126 cm Jerkfiske), gös (96 cm - Trollingfiske), abborre (48 cm – Spinnfiske).

Gästservice
Sassis Resor 7-Härad erbjuder komplett utrustade Linder 440 Fishing
båtar, beroende på sjöstorlek med MinnKota elmotor (Endura 55, 2
batterier, laddare) eller 4 hk, 4-takts motor. Mobila ekolod,
fiskeutrustning, flytringar, guide kan hyras till. Fisket påbörjas med en
introduktion till fiskevattnet
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Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Beroende på rådande väder och vind avgör vi tillsammans
med dig vilken sjö eller vilken fiskemetod just idag
lämpar sig för bästa fiskeresultat. I våra stora och små
sjöar kan du välja mellan spinn-, jerk-, trolling- eller
flytringsfiske. Våra guider introducerar dig, visar och tar
dig med till några hotspots som du sedan på egen hand
utforskar. Till våra större sjöar har vi djupkartor. Vid
bokning kontaktar vi dig och går igenom dina önskemål.

Sassis Resor 7-Härad erbjuder dig tillsammans med sina
samarbetspartners boendealternativ för 2 - 50 personer.
Alla våra anläggningar och stugor är öppna året runt och
ligger i direkt anslutning till en sjö. Fisket och sjön är
aldrig längre än 100 m ifrån ditt boende. Till vissa av
anläggningarna har du möjlighet att boka till catering och
helpension. För större grupper arbetar vi ihop med två
konferensanläggningar. Är ni 2 till 6 personer så kommer
ni att bo i våra typiska, svenska och välutrustade stugor. I
alla stugor har du tillgång ett komplett utrustat kök med
möjlighet till självhushåll. Dusch, WC, varm och kallt
vatten, enkelsängar, SAT-TV, grill och utemöbler finns i
alla stugor. Vissa av stugorna har även vedeldat bastu,
tvättmaskin och torktummlare. Stugornas storlek varierar
från 50 m2 till 150 m2. Vill du relaxa en kväll finns
möjlighet att hyra mobila vedeldade badtunnor.

Bestämmelser
Sassis Resor 7-Härad har en fiskepolicy enligt följande:
Fisket sker huvudsakligen enligt Catch & Release
metoden. Min/max mått för gädda (40-90 cm), gös (55-80
cm), abborre (max 40 cm). I övrigt gäller fiskekortets
reglering.

Andra aktiviteter
Vissa anläggningar och stugor erbjuder catering och
helpension. Vill du boka cykling, klättring, kanoting,
skjuta pil&båge eller ridning så fixar vi det. Sjuhärad är
ett textilhistoriskt område, shopping och Outlet företag är
alltid nära.

Språk
På anläggningen talar vi svenska, engelska och tyska.

Kontaktinformation & bokning
Företag: Sassis Resor 7-Härad
Adress: Kärnåsenvägen 9
Postnummer/Ort: SE-517 96 Hultafors
Telefon: +46(0)70-216 72 18
Hemsida: www.sjuharad.info
E-post: turism@sjuharad.info

Kontakt till återförsäljare:

Ytterligare information
Sassis Resor 7-Härad är medlem i Svenska
Ekoturismföreningen, ingår i Årets Kooperativ i Sverige
2009 och har varit nominerat till Årets Turismföretag i
Sjuhärad 2009 och 2010.
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