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Information
Län: Norrbotten
Kommun: Piteå
Kategorier: Fiskeställen
Position: 65.0962,21.5083

Kontaktuppgifter
Tel: 0911-361 33
E-post: tompe69@hotmail.com
Hemsida: www.fiskecampen.se

Beskrivning
Den kompletta ´put and take´ anläggningen för den
fiskeintresserade. Fiska havsodlad regnbågslax, röding på 1-5 kg
i avstängd havsvik.
 
Bjud dina vänner eller släktingar på en oförglömlig fiskeresa.
Även perfekt till barnfamiljen, kundbesök, firmafest eller
konferens. 
 
Under sommarsäsongen kan du njuta av en wokbuffé med
viltskav, lax, klyftpotatis, wokgrönsaker, såser, bröd och smör.
  
Vi kan också servera mat i stora stockstugan, om du beställer i
förväg. Minimum femton personer.

Jävrebodarnas fiskecamp erbjuder dig ett avkopplande friluftsliv
med bad och fiske i en lugn och barnvänlig miljö. Vi har
gästbrygga för dig som kommer med båt och det finns gott om
husvagns- och tältplatser för dig som vill stanna några nätter. här
finns även några stugor för uthyrning. 
För att vara säker på att få plats för husvagnen bör du ringa och
boka plats i förväg. 

Här finn även Kjell Perssons egenhändigt byggda bruksmuseum,
här finns närmare 28 000 objekt av olika slag. Många har använts
vid jakt och fiske, men där finns också Världens största
verktygssamling, och andra intressanta föremål.
 
Kjell Persson berättar att han har bland annat tretton hyvlar som
är över 600 år gamla. En av dem har i test visat sig vara över
2400 år gammal och en annan är 1700 år.
En gammeldags lanthandel kan du också besöka och se vilka
prylar du känner igen.
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