
VELKOMMEN TIL VISNING
Vi gjennomfører private visninger

søndag 10/5 fra kl. 13:00
Kontakt megler for å avtale din tid.

PRISANTYDNING

Fra kr. 1 950 000,-
+ ca. 2,6 % i omk.

Total kostnad: 2 000 092,-
Boligtype: Rorbu, rorbuleilighet og

hytte
Byggeår 2000 og 2008
Rom/soverom:  3-6 / 2-5
P-rom: 56 - 113 kvm
BRA: 56 - 113 kvm
Tomt: 136 - 676  kvm

EIENDOMMENS HJEMMESIDE

proaktiv.no/75199004

KVALHEIMSNESET
Marøyvegen 160 ved Bøvågen på Radøy

Sol og bølgeskvulp. Sjøsprøyt og frisk sjøluft. Fiske og dykking. Et eldorado for deg som
er glad i båtlivet. Nydelige og innholdsrike fritidsboliger ved porten til storhavet.

Tilbring lange dager på fjorden. Finn din favorittholme for grill og bading.

Kvalheimsneset ligger nordvest i Alver kommune. En lun og trygg vik,
men utenfor ligger fjord, utallige holmer og skjær og storhavet. Et
storslagent kystmiljø med store områder med urørt kystlandskap og
som venter på å bli utforsket. Idylliske viker og holmer gjør dette til et
eldorado for deg som er glad i båtlivet. Kom og opplev den varme
sommerdagen med stille sjø og fjord som ligger speilblank og blå,
glitrende i solen mellom holmer og skjær med et yrende liv av
flagrende fugl og hoppende fisk. Våkne til lyden av sjøfugl, slå vinduer
og dører opp og fyll lungene med frisk og sval sjøluft og kjenn på
frihetsfølelsen. Nyt en god frokost i solveggen på terrassen, mens du
studerer sjøkartet og finner stedet du skal prøve fiskelykken. Når
kaffekoppen er tom og planen for dagen er klar, spaserer du de få
meterne ned til marinaen med fiskestang og kjølbag. Ut i båten som

ligger fortøyd på sin faste plass, eller kvitter ut ønsket båt fra Kvalheim
Fritidsenter. Du vrir om nøkkelen og setter kursen mot det åpne hav.
Hverdagens tanker og stress ligger igjen på kaien og du kjenner på
den eventyrlige frihetsfølelsen det er å få frisk sjøluft- og vann treffe
deg i ansiktet som nå bærer et bredt og ekte smil. Etter en lang dag
på sjøen venter krabbekoking på høsten eller grilling av makrell om
sommeren. Et idyllisk sted som vil få deg til å trekke pusten, senke
skuldrene, nyte livet og finne overskudd til hverdagen.  På Kvalheim
har det tidligere vært driftet en ren utleie av fritidsboliger. Etter en
restaurering av eiendommen legges nå driften om og noen
fritidsboliger selges nå til private. Ønsker du å la Kvalheim Fritidsenter
organisere utleie for din fritidsbolig kan avtale tegnes slik at du får
dekket store deler av kostnadene ved å eie din egen fritidsbolig.

MEGLER: Brynjulf Hardang - Megler/jurist / Marius Ravnanger - Eiendomsmegler
Mob.: 480 81 358 / 916 56 023 E-post: bh@proaktiv.no / mhr@proaktiv.no

AVDELING: Proaktiv Eiendomsmegling, Småstrandgt. 6. Tlf.: 55 36 40 40

Er ferieplanene klare?

 Nå har du muligheten til å sikre deg
ditt eget feriested i sjøkanten. Her
ligger forholdene til rette for
idylliske helger og opplevelsesrike
ferier for hele familien. Når du ikke
selv ønsker å benytte deg av hytten,
kan du tegne avtale med Kvalheim
Fritidsenter som vil besørge utleie
og inntjening i tiden den ellers ville
stått tom. Kontakt megler for
ytterligere informasjon.

Alternative boligtyper

Rorbuleilighet kr.  1.950.000,-
To soverom
Totalpris: kr. 2 000 092,-

Rorbu kr. 2.850.000,-
Fire soverom
Totalpris: kr. 2 922 592,-

Hytte kr. 2.950.000,-
Fem Soverom
Totalpris: kr. 3 025 092,-


