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Velkommen til Lurøy!
Lurøy kommune ligger
midt på Helgeland,
vest for Mo i Rana,
nord for Sandnessjøen, sør for Bodø og
øst for Træna.
Nærheten til Polarsirkelen gjør at vi har
midnattssol i store
deler av kommunen
vår.

På Lurøy sine 1372 øyer og fastland bor rundt 1900
Lurøy-fjæringer i små, nære samfunn i kretsene: Sørnesøy, Hestmona, Kvarøy, Konsvik, Aldersundet, Onøy/
Lurøy, Sleneset og Lovund.
På tross av at vi er få har vi et eventyrlig næringsliv
med en formidabel verdiskaping. Våre små, aktive og
livskraftige samfunn i fantastiske omgivelser innbyr til
aktivitet, på hav og land, toppturer, fisking eller kanskje
bading på en av våre kritthvite strender.
Vi som bor i kommunen mener at en ferie i Lurøy er
som et eventyr. Vi anbefaler deg å finne en base hos en
av våre fine overnattingstilbud, og reise ut til ulike tilbud
derfra. Spør gjerne vertskapet der du bor, de har god
kunnskap om lokale aktiviteter og reiseruter, om du
ønsker å besøke andre øyer og tilbud. Kanskje får du
også tid til å besøke en av våre flotte nabokommuner?
Vi minner om allemannsretten, generelt bålforbud og
båndtvang. Det er alltid en god regel å forlate stedet
som det var da du kom.
Vi ønsker deg en fin ferie i kommunen vår,
gjennom slagordet vårt:
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Lurøy har kanskje landets mest
desentraliserte bolig- og tjenestestruktur. Strukturen er en følge av
kommunens geografi.
Lurøy kommune består av en fastlandsdel med 2 kretser, og 6 øykretser. 2 av
disse er delt mellom Lurøy og Rødøy
kommune. For å utforske vår kystidyll
er det ofte nødvendig å reise med båt.

Sørnesøy

Hestmona

Du finner butikker og døgnåpne
drivstofftilbud i hele Lurøy. Ønsker du
å vite mer om enkelte kretser og tilbud
i kommunen, finner du mer detaljert
informasjon om den enkelte krets i
brosjyren.

Konsvik
Kvarøy

Ha et flott opphold i Lurøy!!
Onøy/Lurøy
Aldersundet
Lovund
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Sleneset/Solværøyan

Miljø- og samfunnsansvar
Lurøy ønsker å ta vare på
miljøet og inviterer våre
gjester til å bidra. Vår
fantastiske natur; fjell og øyer,
kyststripe, fiskevann og hav
innbyr til aktivitet, og gjør at
Lurøy framstår som et
eldorado for fritidsreisende. Vi
trenger hjelp til også i fremtiden være et attraktivt og
bærekraftig reisemål.
Allemannsretten gir alle rett til
å kunne ferdes fritt i naturen.
Vi oppfordrer alle til å vise
hensyn og bruke naturen
skånsomt, uten å skade den.
Forlat stedet slik du ønsker å
finne det!
Båndtvang. Den alminnelige
båndtvangen gjelder fra
1. april til 20. august. Dette for
å beskytte vilt, verne fugler og
av hensyn til dyr som beiter.
Obs: beitende dyr kan opptre
aggressivt mot hunder og folk,
spesielt dersom de beiter med
avkom. Vi oppfordrer alle
til å ta hensyn, spesielt ved
ferdsel med hund.

Camper du i utmark, tenk
bærekraft. Ta hensyn til dyrelivet, og rydd etter deg. 80 % av
alt avfall i havet kommer fra
land. I Lurøy jobber vi mye
dugnad for å rydde strender.
Ta med avfall hjem, eller videre
på reisen til du finner en avfallscontainer.
Offentlig toalett: Like ved
grensen mellom Lurøy og
Rana finner du rasteplassen
Hellåga. Her er offentlig toalett,
karavantømming og trappesteg ned til vannkanten. Du
kan benytte toaletter på venterom ved knutepunkter, bruke
toalett i åpningstiden ved
Grønsvik kystfort, og/eller benytte kundetoaletter ved handleturer på en av våre nærbutikker. På Lovund finner du flere
alternativer.
Bobil og campingvogn: Kvina
båtforening og Sleneset bobilparkering har lagt til rette! Her
tilbys oppstilling, servicehus,
strøm, vannfylling, tømming,
og avfallsstasjon.
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Lurøy Turistinformasjon
finner du ved Grønsvik
kystfort. Turistinformasjonen
er åpent, på sommeren:
• kl. 11-16 tirsdag til
fredag
• kl. 12-16 lørdag og
søndag
Kontoret er stengt
mandager.

Du kan kontakte turistinformasjonen via epost
eller mobil.
Informasjon om tilbud i Lurøy
gis også på turistinformasjonen i Brønnøsund,
Sandnessjøen, Mosjøen og
Mo i Rana.
Tips
Reiser du med egen båt, har
mange av våre 11 småbåthavner gjesteplasser,
servicehus og flere har
drivstoffylling. Det er enkelt å
ferdes rundt med båt i Lurøy.
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I naturen er det oppsatt flere
grillhytter og gapahuker du
kan benytte. De fleste er lett
tilgjengelig.
Lyst til å lese mer om oss?
Sjekk ut Lurøy hos:
• Helgeland Reiseliv
• Nasjonal turistvei
Helgelandskysten
• Kystriksveien
• NAF, trykk på utforsk
et sted og søk opp
Lurøy
• Polarsirkelen turlag
• Ut.no
• Polarsirkelen friluftsråd
• Visit Lurøy

+ 901 89 318 |
visitluroy@luroy.kommune.no

Vi ønsker levende og gode
lokalsamfunn!
Vi oppfordrer våre gjester til
å gjøre som oss, handle
lokalt på en av våre gode
nærbutikker, benytt lokale
restauranter og spisesteder!

Velkommen innom!
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REISEPLANLEGGING
PLANLEGGER DU Å
REISE MED
HURTIGBÅT?
Sikre deg plass på
hurtigbåtene ved å
kjøpe billett i forkant
av reisen. Da
risikerer du ikke at båten du skal reise
med er full.
Nettbutikken stenger én time før avgangstidspunktet for
ruten. Etter dette
må billetter kjøpes
om bord i
hurtigbåten.
Noen holdeplasser
er behovsanløp, og
må bestilles på forhånd. Informasjon
om hvilke holdeplasser dette
gjelder,
finner
du i rutetabellene og
i reiseplanleggeren.
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Det er tidsfrister for
bestilling, sjekk
gjerne dette før
reisestart.
PLANLEGGER DU Å
REISE MED FERGE?
Fergebilletter betales
med AutoPass på alle
fylkesveiferger i
Nordland. Det betyr at
registreringsskiltet
ditt blir fotografert
ved ombordkjøring,
og du får i ettertid
tilsendt faktura for
reisen. Det er mulig
å opprette avtale for
AutoPass på Autopass sine nettsider
for å få rabatt.
Hva prisen for deg
på din reise blir, kan
du finne på operatørens
nettsider:
Torghatten Nord
og Boreal.

På fergesambandet
Stokkvågen– Onøy—
Sleneset—Lovund og
fergesambandet
Stokkvågen– Træna
er turen berammet
gratis for bil og
passasjerer, fra
1.07.2022.

billetter, priser og
rutetabeller.

I Lurøy trafikkeres:
Ferge:
• 18-344
• 18-192

Med Travel Pass
Nordland kan du
reise så mye du ønsker med både buss,
hurtigbåt og ferge i
hele Nordland i sju
dager.

Hurtigbåt
• 18-191
• 18-193
Regional hurtigbåt:
• 23-731
FOR RUTETABELL og
KJØP AV
BILLETTER, bruk:

Reis Nordland.
Der finner du
reiseplanlegger,
informasjon om

Billetter på hurtigbåt
kan kjøpes på selve
fartøyene, og på
forhånd.
TRAVEL PASS
NORDLAND

Priser
Voksen: 1290 kr
Barn:
645 kr
(inntil 16 år)
Travel Pass Nordland kjøpes i appen
Billett Nordland.
Passet er aktivt fra
kjøpstidspunktet.

Lovund er et livskraftig og spennende samfunn
med et eventyrlig næringsliv. Det er 4 km veg på
Lovund, og korte avstander, du trenger ikke bil for
å reise hit.
Lovund har et rikt fugleliv. Her finner du Helgelands største lundefuglkoloni, der mellom 200300.000 fugler hekker hver sommer.
Ønsker du aktivitet, kan du leie sykkel, tørrdrakt,
SUP, El-sparkesykkel eller kajakk. Hva med å spille
havgolf, eller å bade på den fantastiske stranda?
Det er flere merkede turløyper på Lovund, samt
flotte fiskeplasser. Informasjon om merkede
turløyper finner du, for eks., hos TellTur.
Spise/Overnatting

• Lovund hotell
• Emaus
• The Coast Coffee
Småbåthavn
• Lovund båtforening
• Lovund Arkipel,
Hamnholmen
Drivstoff
• Joker Lovund

Matbutikk

• Joker Lovund
Toaletter
• Huset i Vassvika
• Bergkrystallen
Severdigheter/turer
• Kystkultursenteret
• Lovundfjellet
• Valplassen

• Lovund båtforening

• Elbillader, Hamnholmbrygga
• Ellbillader, Lovund hotell
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Lovund Hotell er ikke
helt som andre hotell,
for her er noe for
enhver smak. SYN er
hotellets signalbygg
med gode hotellrom
og den beste utsikten
som tenkes kan.

Rorbuene ligger ved
sjøkanten og er utstyrt
med et lite kjøkken og
oppholdsrom. Våre
hytter er tilpasset 2
par med barn eller familier over 4 personer,
med sengeplass til 4
personer og seng på
hems for inntil 4 barn.
Frokost, oppreide
senger og renhold
ved avreise er inkludert
i alle alternativ.
Restauranten er vår
lille stolthet. En smak
av Lovund, er en smak
av de nære råvarene
som høstes rett fra
havet utenfor
Lovund. Vi
10 tenker på våre

lokale produsenter
som daglig jobber for
å ivareta den nordnorske matkulturen.
Inspirasjonen hentes
fra det nordiske
kjøkkenet, og
kokkenes kompetanse
og engasjement
gjenspeiles i menyen.
Resultatet blir som
Lovund - en meny
med basis i lokale,
nordnorske,
tradisjonelle råvarer,
farget og utviklet av
folket som bor her.
Du har kort vei til
naturen fra Lovund
hotell. Du får med deg
turkart med mange
turalternativer.
Topptur til Lovundfjellet (3-5 timer) og
kveldstur til
Lundefuglene er de
mest populære
utfluktene.

+75 09 20 30 | post@lovund.no |
www.lovund.no

Hotellrom
Rorbuer og hytter
Restaurant og bar
Badestrender
Turløyper
Topptur

LOVUND UTLEIE AS

Lovund Utleie gjør opplevelsen
av Lovund enda mer fantastisk!

Lovundutleie.com
Vi tilbyr leie av kajakk, SUP, sykkel og el-sparkesykkel gjennom
sommersesongen. I år belager vi
oss, i større grad enn i fjor, på forhåndsbestillinger og utrykning ved
tilkalling. Bruk gjerne nettsiden vår
og våre sosiale medieprofiler for å
finne løpende informasjon om når
vi har bemanning i hus.
Med utstyr fra Lovund Utleie kan
du enkelt utforske Lovund.
Dyrelivet til havs, og bygdelivet til
lands, er nå lettere å studere!

6 kajakker
4 SUP’er
6 sykler
6 el-sparkesykler

Alt nødvendig
sikkerhetsutstyr er
inkludert!

Lovund Utleie holder til i Sjyveien
13, i et naust ved vannkanten.
Naustet ligger kort vei fra hurtigbåt,
og ferjekai, og tett på Kystkultursenteret. Her kan forhåndsbooket
utstyr hentes, og en kan komme
innom å leie mer spontant på dager hvor vi er bemannet. Det er
også her utstyret leveres tilbake
etter endt bruk.

Velkommen innom!
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Den skjulte
gourmetperlen i havgapet
De elsker kortreist mat og er fullstendig hektet
på øl. Emaus Pub & Spiseri på Lovund er
beviset på at lokale råvarer skaper magiske
opplevelser.

Du vet at Helgelandskysten er unik. Du har
skjønt at øyriket rommer utallige og
uforglemmelige opplevelser. Du har fått med
deg at du kan dra til Lovund med ferge eller
hurtigbåt. Men visste du at et gammelt storbåtnaust rommer 200 typer øl og en burger basert
på norsk urfe?
EKTE KJÆRLIGHET
På Lovund er det enkelt. Menyen skal reflektere
miljøet de befinner seg i: Rent, uforfalsket, ekte
og med en stor porsjon kjærlighet knyttet til
hevdvunne tradisjoner. Håndverk går aldri av
moten.
ØL-PARADISET
Det er også derfor du finner 200 ulike øl-typer
hos Emaus. Hvilket ikke er en selvfølge siden
eieren, i følge ham selv, hater øl. Eller, for å si
det på en annen måte, aldri fikk sansen for den
tradisjonelle halvliteren med pils. –Så fikk han
smake på øl fra et lokalt mikrobryggeri.
«Der og da ble jeg solgt».
SØTE DELIKATESSER #LOVEund
Husets konditor lager himmelske hjemmelagede praliner, kaker og desserter basert
12 på lokale råvarer.

EMAUS PUB & SPISERI
Emauspub.no

BERKRYSTALLEN KIOSK

Bergkrystallen kiosk
Åpen dagtid i skoleferien
Offentlig toalett
Utedusj
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The Coast Coffee er en kaffebar
på Lovund som selv brenner
økologisk og sporbar kaffe i selve
lokalet.
The Coast Coffee er et behagelig
sted hvor du kan møte venner og
slippe unna det daglige stresset,
eller slappe av med en kopp kaffe
og en god bok.
Kombinasjonen av kaffebar og
åpent kaffebrenneri gir en unik
opplevelse.
Er du interessert kan du også lære
om hvordan kaffen produseres,
høre historien bak kaffeproduksjon, samt oppleve hvordan
kaffe brennes.
Her serveres det kun
gourmetkaffe av høy kvalitet!
The Coffee Shop tilbyr gode
bakverk som kaker og sjokolade
til kaffen.
The Coffee Shop selger kaffe og
utstyr, slik at du kan lage
kvalitetskaffe også hjemme.
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Facebook.com/
www.thecoastcoffee/

Sleneset er tettstedet på Solværøyene

Øygruppen Solværøyene består av en rekke
øyer, holmer og skjær. På Solværøyene
finner du skjærgårdsidyll på sitt beste! De
mange øyene gjør området unikt for sjørelaterte aktiviteter. Her er idylliske viker, et
svært rikt fugleliv, kritthvite strender og et
padleeldorado. Hva med å spille golf i midnattssol?
Like ved Sleneset finner du Nord-Solvær.
Benytter du egen båt kan du benytte småbåthavn på Sleneset og på Nord-Solvær.
Det finnes merkede turløyper, toppturer og
padleruter på øyene. Informasjon om merket
turløyper finner du, for eks., hos TellTur.
Småbåthavn
Drivstoff/matbutikk
• Sleneset båtforening
• Nord Solvær båtforening
Severdigheter/turer

• Titten
Spise/Overnatting
• Fjærkroa

• Ulvøytoppen

• Jettehuset

• Golfpark

• Sleneset bobilparkering

• Gamma og
Potjønna rundt

• Solvær gjestehus

• Padletur,
Sleneset –Lovund

15

JETTEHUSET
Jettehuset.no

Jettehuset er et selvbetjent gjestehus på
Sleneset i Lurøy.
Med utleie av kajakker
og sykler henvender vi
oss til de som
16 ønsker opplevelser som

foregår på naturens
premisser. Det gamle
Nordlandshuset byr på
en unik sjarm og en
uslåelig utsikt.
For fotografer og
fuglekikkere er stedet
et eldorado.

Hos oss kan du leie
kajakker og legge ut
på tur i padleparadiset
Solværøyan.

små og store øyer.
Dette gir utallige
muligheter for flotte
opplevelser fra kajakk.

Sleneset er hovedøya
av Solværøyan som
består av hundrevis av

På Sleneset kan man
nyte en rolig
tilværelse.

På øya finnes butikk,
caféen Fjærkroa,
bruktbutikk, altmuligbutikken Fritidsboden, Frodes
fotogalleri på kaia og
fantastiske Sleneset
golfbane.

SLENESET BOBIL & CARAVANPARKERING

Velkommen til Sleneset & Bobil- &
Caravanparkering!
For å komme til oss, reiser du med ferje
fra Stokkvågen. Reisetiden fra Stokkvågen
ferjekai til Sleneset ferjekai er ca. en og en
halv time. Bobil- & Caravanparkeringen
ligger 3 minutters kjøretid fra ferjeleiet,
i Slenesvika, rett ved småbåthavna.

Våre seks plasser har fem meter mellom
hver parkerte enhet, for å gi hver gjest god
plass! Vi tilbyr våre bobil- og caravan
gjester en godt organisert parkering med
så og si alle fasiliteter. I døgnprisen inngår
strøm, vann og vannfylling, tømmestasjon,
dusj, toaletter, vaskemaskin og tørketrommel.

Parkeringen er åpen fra april og til midten
av september. Er det bobil gjester som vil
besøke oss utenom sesong, er dere selvfølgelig velkommen!

For bestilling av plass, kontakt oss på:
• Telefon 940 73 061 eller
• Epost: thore.th@hotmail.com
Les mer på:
Sleneset Bobilparkering eller på
Facebook
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FJÆRKROA
Fjerkroa.no

Fjærkroa holder til på idylliske Sleneset
og har tilbud innenfor pub, café og
overnatting.
Mellom hundrevis av holmer og skjær
finner du kaféen med 6 bord og
uteservering. Fjærkroa har også 4 rom
til leie for overnatting.
Her kan du nyte hjemmelagde kaker og
kaffe, til nydelig utsikt fra terrassen.
Kontakt oss på: post@fjerkroa.no, på
tlf. 921 58 214 eller på Facebook
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SLENESET GOLFPARK
Slenesetgolf.no

Omkranset av store deler av
Helgeland; Tomma, Dønna,
Hestmannen, Lovund og
Træna ligger Solværøyene i
hjertet av Helgeland.
Her har en mann med stort
engasjement over flere år
bygd golf-banen han selv
drømte om å spille på som
liten gutt. Golfbanen ligger
sentralt på Sleneset.

Sleneset er et fantastisk
midtpunkt for spill i flotte
omgivelser store deler av
året og døgnet. Vi mener at
det flotte området på
Sleneset golfpark vil bli et
trekk-plaster og ønsker at
banen skal bli brukt hyppig
av både lokale medlemmer
og besøkende.
Sleneset Golfklubb (SGK) er

medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund. Banen har 5 hull og
skal utvides til 6 hull. Vi ser
en mulighet for å få den
slopet etter dette.
Midnattssolgolf er det ikke
så mange som kan skilte
med!
Kommer du til Helgelands-

kysten og Solværøyene og
har lyst til å spille golf er du
hjertelig velkommen til golfparken vår.
Vi har utstyr og golfballer
til de som ikke har med
eget utstyr. For kr 100
spiller du hele dagen.

Her er alle
velkommen!
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SOLVÆR GJESTEHUS
visitsolvaer@gmail.com

Velkommen til SOLVÆR
GJESTEHUS, Kari Aamodts
gjestehus på øya NordSolvær.

hold.
c) Hele huset. 1-2 ukers opphold. Ev. langtidsleie.
Det er mulig å leie telt og liten
båt.

Nord-Solvær er en perle på
Helgelandskysten, et idyllisk kystsamfunn med bare
7 fastboende.

Hunder er velkomne. Husk
båndtvangen, det går
mange villsauer på øya.

Kari kom hit ved en tilfeldighet i 2019, forelsket seg i
øya og kjøpte det eneste
huset som var til salgs den
gang. Her åpnet hun
hjemmet sitt for gjester som
gjerne vil feriere litt utenfor
allfarvei.
Dette er et "lavmælt" tilbud til
dem som vil nyte øy-ferie i
fred og ro, alene eller sammen med familie og venner.

Nord-Solvær er én av de mange Solværøyene/Solværøyan som er
et stort og spennende øyrike med ca. 300 ganske flate øyer (de
fleste ubebodde) og drøyt 1500 holmer og skjær.
Området er et padle- og fiskeeldorado. Sør og nord for Solværøyan
ligger sagnomsuste landemerker som fjellene Hestmannen,
De syv søstre og Dønnamannen. I vest ligger Lovund og
20 Træna.

Året rundt tilbys følgende
utleie av gjestehuset:
a) 2 soveværelser, bad og
tilgang kjøkken. Passer
godt for et par dagers
opphold.
b) En egen etasje med 4-6
soveplasser, stue, minikjøkken og bad. Ukesopp-

Nord-Solvær anløpes av hurtigbåt. Kommer du padlende
eller med egen motorbåt, er
det greit å legge til ved husets egen flytekai.
Nord-Solvær er vel verd et
besøk sommer som vinter.
Det kan være spennende å
oppleve øya midt på vinteren
når naturkreftene herjer i uker
og måneder. Kanskje er den
besøkende heldig og får oppleve netter med dansende
nordlys og dager med en
fargepalett av vakkert sollys
over blikkstille sjø .
NYT ØYLIVETS GLEDER PÅ
IDYLLISKE NORD-SOLVÆR!
For booking, kontakt oss på
20eller
telefon: +47 99 58 44 88
kcaamodt@gmail.com

Onøy/Lurøy er kommunesenteret i Lurøy

Onøy/Lurøy er svært egnet til turer på sykkel og til
fots. Ved bruk av offentlig båttransport anløper du
Onøy. Kommer du med egen båt kan du benytte
havn på Onøy, og på Lurøy.
Det finnes svært mange turløyper i kretsen, med
ulike vanskelighetsgrader. Informasjon om
merkede turløyper finner du, for eks., på Ut.no eller
på TellTur . Fra toppen av Lurøyfjellet får du en
fantastisk utsikt over hele Helgelandskysten.

Spise/Overnatting

Matbutikker

• Lurøygården

• Håkon Lund

• Torshavn

• Lurøy handel

• Røssøygården

Severdigheter/turer

• Lurøy rorbuer

• Lurøy kirke

• Doktorgården

• Kystmuseum

• Rådhusplassen
overnatting

• Jonhøla

Småbåthavn
• Onøy havn
• Lurøy havn

• Lurøyfjellet
• Renessansehage
Drivstoff

• Håkon Lund
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Rådhusplassen Overnatting er tilrettelagt
for overnatting og
selvhushold.
Fra Rådhusplassen er
det gode muligheter
for å oppleve båtliv og
fiske, turgåing og
sykling, besøke spise-

steder og oppleve
kystmuseet,
renessansehage og
Lurøy kirke, for å
nevne noen.
Rådhusplassen Overnatting har 19 enkeltsenger (90cm) og 2
køyesenger fordelt på

7 rom. Rommene er
av ulik størrelse, og
har fra 3 til 4 senger. I
tillegg disponerer vi et
hus i nærheten med 3
dobbeltrom.
På Rådhusplassen er
det 2 oppholdsrom
med fullt møblert

kjøkkenkrok, 3 bad,
samt vaskemaskin
og tørketrommel.
Første etasje er
tilpasset personer
med nedsatt
funksjonsevne.

RÅDHUSPLASSEN OVERNATTING Rådhusplassen
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Nært Torshavn spisested. Nærmeste nabo til Lurøy
Handel. Nært Lurøy Kystlag et innholdsrikt museum.
Nært Lurøy kirke. Fine turstier i vakker natur!

I Lurøygården tilbyr vi overnatting for små
grupper i historiske omgivelser. Gammelhuset er sentralt plassert på gården, med
utsikt mot den vakre renessansehagen.
I sommersesongen er det mulig å leie
gammelhuset til overnatting, feiringer eller
selskap. Overnattingen inkluderer heimelaga frokost, og her får du smake på
lokale råvarer fra gården og området
rundt. Vi forteller gjerne gårdshistorie eller
gir dere omvisning i hagen.

LURØYGÅRDEN
www.lurøygården.no

Enkelte dager har vi gårdskafe i gammelhuset, dette annonseres via vår facebookside: Lurøygården.no.
I gammelhuset tar vi imot grupper på
inntil 10 personer. Pga. tilgangen på bad
(badene deles) leier vi primært ut til
grupper som da disponerer en egen
etasje. Bestilling direkte til oss på mail
eller via Airbnb. Vi leier i tillegg ut kårstua.
Her er det plass til 12 personer, stort
kjøkken og solrik terrasse. Denne leies ut
via Airbnb.
Renessansehagen i Lurøygården er anlagt
på midten av 1700-tallet. Den er åpen for
publikum. Ønsker du omvisning må dette
avtales på forhånd. Ved porten finner du
mer informasjon.
Lurøygården er stedet for å trekke seg
tilbake og slappe av i fredelige omgivelser,
mens du nyter duftene av gamle prestegårdsroser og peoner.

For mer informasjon og booking, se vår
hjemmeside: Lurøygården.no
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Ærverdige Doktorgården på Lurøya
har igjennom våren 2021 fått nytt
liv som overnattingssted.
Doktorgården har fem rom med til
sammen 12 sengeplasser. Vi har
rom som passer for enkeltreisende,
par, venner eller barnefamilier
Doktorgårdens beliggenhet er sentral og er et praktisk overnattingssted for både korte og lange opphold.
Plassering er nært Sandvika
badestrand, Torshavn restaurant,
Lurøy småbåthavn og like ved
starten av stien til Lurøyfjellet.

Rommene leies ut med selvhushold
og gjester disponerer felles kjøkken,
bad, dusjrom og tilgang til vaskemaskin.
Doktorgården har sykler tilgjengelig
for gjester som vil utforske mer av
vakre Lurøya.

For mer informasjon og booking,
besøk doktorgården.no
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Doktorgården,
Doktorgarden.no

RØSSØYGÅRDEN
Airbnb

Røssøygården er en gammel
herregård fra ca. 1850 som er
renovert og brukes som
overnattingstilbud i Lurøy
kommune.
Bo på Røssøygården og opplev
Helgelandskysten! Rom på
Røssøygården kan leieis via
Airbnb.
Et perfekt utgangspunkt for
bedrifter, familier og vennegjenger.
Nærheten til fjell, hav og natur gir
uendelige muligheter, og opplevelsestilbudene er mange.

Mer info finner du på: Airbnb og
Facebook
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Velkommen til
Flamingo Torshavn!
I båthavna på Lurøy ligger restauranten
Torshavn. I år er det spanske drivere, og
mange nye smaker å by på.
Vårt konsept er basert på typiske
spanske retter/tapas samt norske retter.
Spis, drikk og nyt utsikten, med lokale
råvarer, fersk fisk og god drikke.

Følg oss gjerne på:
• Facebook (@Flamingo Torshavn)
• Instagram(@tors_havn)
Her finner du informasjon om åpningstider, menyer og andre nyheter

Bestilling av bord gjøres på:
tlf. 486 60 561
eller på:
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flamingo.torshavn@gmail.com

FLAMINGO TORSHAVN
Flamingo Torshavn.no

LURØY RORBUER AS
Haa-lund@online.no Tlf: 976 47886
Luroyrorbu.com

Lurøy Rorbuer AS leier ut to rorbuer med god standard, fin
beliggenhet, to soverom med sengeplass til 5, i tillegg til hems med
to madrasser.
I nærmiljøet finner du flott natur med mange turmuligheter. Dette er
også et godt utgangspunkt for dagsreiser rundt om i distriktet.
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LURØY KYSTLAG ble
startet i 1988. Primus
motor var Ole Johan
Johannessen og Birger
Johannesen. Ideen om
eget hus kom tidlig, og
våren 1992 ble drømmen
realisert. Tomt ble gitt av
Aud og Rollaug Pettersen.
Kystmuseet ble åpnet i
1993 med stor festivitas.
Siden da har Lurøy Kystlag
arrangert årlige kystdager.
Kystlaget tar vare på gammel kystkultur, det gjenspeiler seg i de kulturskattene de har greid å samle.
Kystlagets samlinger er
bygget på aktiviteten på
havet, men også hverdagsliv og landbruk er representert i samlingene,
fordelt på 3 plan. Virksomheten drives på dugnad.

Medlemmer har brukt
mange timer over ett par
år på å pusse det opp, og
innrede det i gammel stil.
Det er nå et lite smykkeskrin og et fint tilskudd til
hovedmuseet like i
nærheten

HJELL/NAUST Etter
hvert har Lurøy Kystlag
fått tak i så mange gamle
skatter at Lurøy Kystlag
ble for lite, selv om det
ble bygd ut i 2009 for å få
plass til flere båter. Sommeren 2020 sto en flott
Fiskehjell ferdig i to etasjer med plass til mange
båter som står lagret
rundt omkring.
For omvisning, ring Birger
Johannessen
Tlf. 97 46 01 29

ANTONETTESTUA er et Antonettestua
lite gammelt hus som er
renovert slik husene så
ut rundt 1920 – 1930.
Lurøy Kystlag fikk det
gamle huset
28 rundt år 2000.

KYSTMUSEET PÅ LURØYA
luroy-kystlag.webnode.com

Aldersundet, med sine høye, majestetiske fjell blir
ofte kalt Nord-Norges Hardanger. Nasjonal turistveg går gjennom kretsen, og reisende stopper
ofte for å ta bilder. Er du ute etter en spesiell
opplevelse, regnes Sila til å være ett av de beste
buldreområdene i Norge.
Toppturer og turløyper, med ulike vanskelighetsgrader, finnes det mange av, kun noen er nevnt
her. Mange gir spektakulær utsikt over kommunen og nabokommunene. Informasjon om merkede turløyper finner du, for eks., på Ut.no på TellTur, og ulike steder på Internett.

Spise/Overnatting

Matbutikker

• Aldersund brygger

• Aldersund handel

• Grønsvik kystfort

Severdigheter/turer

• Lor’s Thaimat og Kafè
Drivstoff

• Turistinformasjon
• Utkikkspunkt

• Aldersund havn

• Grønsvik kystfort

• Ladestasjon

• Strandtindan

Småbåthavn

• Hjarttind

• Aldersund havn

• Silahompen

• Aldra havn

• Buldring, Sila
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Vil du oppleve noe
spektakulært og lærerikt bør du
besøke Grønsvik kystfort og
museum. Fra en vakker
rasteplass kan du vandre inn i
et mørkt kapittel av Europas
historie. Her vil du få innblikk i
den lokale okkupasjonshistorien 1940–45.

Historien tar utgangspunkt i
det nøysomme kystsamfunnet
på Helgeland før krigen.
Utstillingen på fortet setter
søkelys på radikalisering.
Historien formidles gjennom
en tegneserie av Vegard Albert
Skogmo og suppleres med
originale historiske foto,
dokumenter og gjenstander.
I tillegg til den faste utstillingen, byr museet på ulike
vandreutstillinger.
Historien leder deg videre til
okkupasjonsmaktens fysiske
minner som du finner på
Grønsvik kystfort. Fortet ble
anlagt av tyskerne med bruk
av polske og sovjetiske
krigsfanger i 1942, som en del
av Atlanterhavsvollen.
På tross av tiden, inngrep av
både folk og natur,
30 framstår fortet som det
eneste gjenværende

ekstyske hærkystbatteri på
Helgeland, med høy bevaringsverdig status. Sporene på stedet gjenspeiler restene etter
okkupasjonsmaktens
aktiviteter i form av bygninger
og fortifikasjoner.
Fortet og museet utgjør til
sammen et større militærhistorisk landskap som
omfatter veinett, sovjetiske
krigsgraver, og delvis intakte
militære fortifikasjoner i og
utenfor fortet.
Grønsvik byr på spennende
og emosjonelle reaksjoner,
for dem som ønsker å se
utstillingen, vandre i mørke tunneler, til vakker utsikt i et landskap som i dag hviler fredfullt
etter sin dramatiske historie.
Grønsvik har sesongåpent mellom 15. juni til 15. august. Det
er åpent for bestilling utenom
sesongen.
Museet ligger ved Nasjonal
turistvei Helgeland, har flotte
parkeringsområder og
rasteplass. Svært flott
utkikkspunkt
Mer informasjon finner du på
Facebook og på
Helgeland museum

GRØNSVIK KYSTFORT
rase@helgelandmuseum.no | Tlf. 469 14 257
Helgelandmuseum.no

LOR’s THAIMAT & KAFÉ

Lor`s Thaimat og Kafe
tilbyr thaimat laget av
thaikokk med mange års
erfaring som kokk i
Bangkok. Stort utvalg på
menyen slik mat lages i
Thailand.
Vårrullene våre er
spesielt populære
sammen med bestselgere som "Kylling
med Cashewnøtter" og
"Innbakt Scampi".

Fra menyen nevnes:
Scampi i sursøt saus
Pad Thai
Biffstrimler i oystersaus
Kyllinggryte med curry
Thai fiskesuppe
Innbakt svinefilet
Scampi Tempora

Ellers serverer vi kaffe
og hjemmelagde norske
kaker.

Håper dere stikker
innom for å oppleve
smaken av Thailand!
Åpningstider fra midten
av mai: 12- 21 hver dag,
unntatt mandager.
Les mer på Facebook
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Aldersund brygger har flotte
bryggeleiligheter av svært høy
standard i Aldersundet!
Aldersund Brygger består av 8
boenheter med 4 til 9 sengeplasser
på hver. Alle boenhetene har tilgang
til private brygger og ligger tett på
havet.

ALDERSUND BRYGGER
dintur.no/Aldersund-brygger
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.

Aldersund Brygger er et godt
utgangspunkt for et godt sjøfiske med
flere kjente fiskeplasser i området
rundt. Området er også ypperlig for
vandring i vakre omgivelser.
Av severdigheter anbefaler vi Kystfortet
fra 2. verdenskrig og Svartisen.

Ikke gå glipp av å tilbringe en
uforglemmelig familieferie i trollbindende
norsk natur.
Vi tilbyr utleie av 18 fots aluminiums
båter med 40 hk.
Sjekk oss ut på Facebook

Kontakt oss på:
Aldersund14@gmail.com

Konsvik strekker seg fra Kvina til Tonnes, og
består av flere driftige småsamfunn: Kvina,
Konsvik og Tonnes.
Her finner du et vell av forskjellige turløyper,
med ulike vanskelighetsgrader, samt flere
gode fiskemuligheter. Kanskje den 180 m
dype havgrotten «Hellarhølet» ,eller grillhytten
med utsikt over havna, kan friste med besøk?

Informasjon om merkede turløyper finner du,
for eks., på Ut.no, eller på TellTur .

Spise/Overnatting

Matbutikker

• Oscarbrygga

• Joker Kvina

• Buneset

• Joker Tonnes

• Kvina båtforening
Drivstoff

Severdigheter/turer
• Hellarhølet

• Joker Kvina

• Sakriannaplassen

• Joker Tonnes

• Urdtind

Småbåthavn
• Kvina havn

• Brenneshovudet
• Tonnesfjellet

• Konsvik havn

• Tonnes havn

33

Bobilparkering
Kvina båtforening tilbyr bobilparkering. De har 20 plasser,
med liten kunstgressplen til
hver plass.
Alle plasser har strøm
tilgjengelig. Ved plassen er
det servicehus med kjøkken,
dusj, toalett, tømmestasjon
og gråvannstømming.
Telttilbud
Det er også mulig å overnatte
med telt.
Du finner oss i Kvina, ved
Kvina båthavn. Joker Kvina
(butikk) og drivstoffanlegg er
i umiddelbar nærhet. Det er
fantastiske fiskemuligheter
og flere turstier i området.
For spørsmål, kontakt:
Tlf: 901 39 169 ,
Ronny Andersen
www.kvinabaatforening.no
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BOBILPARKERING i KVINA
Kvinabaatforening.no

OSCARBRYGGA
Oscarbrygga.no

Tradisjonsrik
restaurant som
serverer kystmat og
andre delikatesser.
Nyt et godt måltid i
restauranten på
«tørrfiskbrygga» eller
på uteserveringen på
kaikanten.

Overnatting
Vi har rorbuer og rom
med sjøutsikt. Du kan
også leie badestamp.
Møter og selskap
Vi tilbyr vertskap for
møter og selskap
tilpasset ditt behov.
Du finner oss på
Tonnes ved kaikanten,
med flott utsikt over
skjærgården og
Hestmannen!
Bestilling av bord eller
hytter:
Tlf: 750 91 199
post@oscarbrygga.no

Mer informasjon om
åpningstider og meny,
se Facebook
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Buneset ligger i skjæringspunktet
mellom Lurøy og Rødøy kommune,
med eventyrlige omgivelser og
utsikt til Hestmannen, Polarsirkeløya og skipsleia.
Buneset har restaurant som
serverer tradisjonsmat fra
området, bar og overnatting for
50 personer i 12 rom og hytter.
Det er ulike aktivitetsmuligheter på
gården: Fiske, teambuilding, turløyper og rappellering. Vi har badestamper, store gressletter for felles
aktiviteter og spill.
I sommersesongen tilbyr vi
dagsturer til :
•

Hestmannen og Rødøyløva
med RIB og guide:

•

Guida RIB tur med strandhogg; Kvarøy, Matskjærfjorden, Hestmannen,
Lamøya, Sundøya, Selsøyvik,
Rangsund, Polarsirkeløya
Vikingen med Polarsirkelseremoni, Buneset

•

Bestillingsturer i området.
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Booking, tlf: 951 22438,
Morten Aspdal Olsen
Instagram: Buneset

BUNESET Eventyrlige Opplevelser
www.buneset.no | FB: Buneset

Kvarøy består av Indre- og Ytre Kvarøy. Øyene
ligger rett sør for polarsirkelen. Det er gjort rike
arkeologiske funn på Kvarøy, spesielt fra perioden like før vikingtiden (merovingertiden). Indre
Kvarøy har ca. 80 innbyggere.
Kvarøy er et livskraftig og aktivt lite samfunn.
Øya har rike fiskemuligheter i området rundt, et
yrende fugleliv, «indanerskog», og har tilbud
innen fisking, fugletitting, ballbinge og golfsimulator, for å nevne noen. Kvarøy Sjøhus tilbyr
flere ulike aktiviteter, også guidede turer. Ankommer du med egen båt kan du benytte småbåthavna på Kvarøy.

På Kvarøy finner du flere turløyper. Informasjon
om turløyper finner du, for eks., på Turbok på
nett.

Overnatting
• Kvarøy Sjøhus
Drivstoff
• Kvarøy båtforening
Småbåthavn

Matbutikk
• Kvarøy handel
Severdigheter/turer
• Einvikneset
• Høyeste punkt

• Kvarøy båtforening
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På nordsiden av Kvarøy ligger våre 5
moderne rorbuer plassert rett ved
havet, med utsikt mot midnattssolen
og skipsleia.

gangavstand gir dere et annet tempo og
ro til å nyte tiden sammen.

Vi leier ut gode våtdrakter og utstyr til
snorkling og fridykking. Utvalget av
drakter passer til ungdom, midt imellom,
Dere kan leie båt å dra på strandtur, eller og god årgang for alle som vil se eller
ta en topptur, fiske eller fridykke.
høste under overflaten.
Alle våre sjøhus har seks senger fordelt på
På
kvelden
kan
dere
samles
på
altanen
tre rom, og altan med solstoler til moreller i badestampen for å nyte midnattsgen og kveld.
Om du vil starte fra en fin plass på øya,
solen.
eller leie båt for å finne ditt eget underSjøhusene har et godt utstyrt kjøkken
vannsparadis, har vi alt det du trenger til
Har
dere
barn
i
flokken
har
vi
krabbeteimed det du trenger.
ner i havnen som må sjekkes før dere kan en utflukt i havet.
Den avslappende atmosfæren på øya og dra å klatre i aktivitetsparken, eller bade i
den deilige friheten med at alt er i
havet på stranden.

KVARØY SJØHUS
Kvaroy.no
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Helt nord i Lurøy finner du Hestmona og Sørnesøy. Begge
øyene er delt mellom Lurøy og Rødøy kommuner.

Nesøya er ei svært naturskjønn øy med et rikt
fugleliv. Polarsirkelen går
gjennom øya. Her finner du
sandstrender, et vell av turstier både høyt og lavt og et
innbydende fjellterreng.
På nordsiden av Nesøy,
finner du butikk og drivstoffanlegg.
For mer informasjon om
turer, for eks., TellTur.

Turer

På Hestmona ligger et av våre mest kjente fjell:
Hestmannen. Fjellet byr på en av Nordlands beste
panoramaer, der du kan se Vega i sør og nordover
forbi Bodø, Svartisen i øst og hele Lofotveggen mot
nordvest.
Det er ikke tilrettelagt eller merket sti for ferdsel til
Hestmannen. Ta hensyn til beitedyr, gjerder og
andre dersom du legger turen hit.

• Kveitan
• Sørfjellet
• Krona
• Kjøvika
Småbåthavn

• Sørnesøy havn
• Hestmona
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