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Pub til pubrunde i Gullrekka Ørnsafari/Selsafari I øyrekka utafor Frøya er det et yrende dyreliv.
I di siste åra har ørnebestanden fått vokse seg
til en bærekraftig stamme. Ørnsafari er en attraksjon
det er verdt å få med seg når man besøker øyrekka.
Vi syr sammen et opplegg som tilpasses den enkelte,
gjerne i kombinasjon med andre opplevelser som feks
fisking,utflukter til øyene eller en rolig tur på havet.
For nærmere info ta kontakt med
Mausundgløtt ved Gustav Gjevik Tlf: 41 65 18 13
Dykking
Dykking har i mange år vært utrolig populært her ute,
ogvi kan nå tilby fylling av luft for en billig penge.
Kom å opplev vårt undersjøiske paradis hvor du kan
møte på både hummer og kanari.
Vi anbefaler deg å leie Vingleia fyr om du skal
på dykkerferie.Vi er behjelpelige med å skaffe
skyss tur retur.
For nærmere info ta kontakt medMausund Velforening v Torfinn Hansen tlf 41 41 18 48
Den mektige naturen!
Her ute opplever du det ville, vakre og uberørte.
Naturen viser seg vakker uansett vær.Rusler du
en tur langs kaiene kan du møte på både oter og
mink som leker seg i vannkanten.
Legger du deg på bryggekanten ser du småkrabben
på leting etter nytt bytte, eller en malur som piler
avsted for å gjemme seg bak en stein.
Speider du utover havet mot nordvest ser du den
mektige Fallgarden der bølgene bryter høge som
geysirer. Ser du opp mot himmelen kan vi nesten
garantere at du vil se en ørn som seiler på vingene
langt der oppe. Dette må du oppleve! Opplevelsesturer med RIB!For deg som søker fart og spenning kan vi nå
tilbyopplevelsturer fra Halten i nord til Kya i sør, ellers i området rundt Mausund.Ribben har plass til 12 pers.Ta kontakt
med: Wold Kysttransport 90 60 81 50
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