Velkommen til vakre Hitra!

Hitra er et eldorado for alle som elsker livet på, ved og i sjøen! Rent hav og en rik fauna gjør Hitra til et supert sted å
dykke. Det finnes en rekke gode overnattingssteder og mange spennende restauranter og spisesteder rundt omkring på
Hitra. Les mer om Hitra på www.hitraturist.no.
Havet er det naturlige fokus her ute, men det er også gode mulighetger for turer i skog og fjell. Driftsveier og kraftige stier
fører inn til mange små og store fiskevann, og godt nedtråkket lyng og mose avslører hvor de beste fiskeplassene er.

Kystmuseet
Kystmuseet lover dere en historieopplevelse utenom det
vanlige! Kystmuseet i Sør-Trøndelags hovedbase ligger i
kommunesenteret Fillan på Hitra. Her er det opplevelser
for store og små. ”I levende live”, miniteater med personlige historier om livet i Flatvika i 1920. Få også med deg
”Øyrike midt i verden”, som er ei arkeologisk utstilling
med funn fra Hemnskjel, Hitra og Frøya.
På Kystmuseet finner du også galleri, museumsbutikk,
Hitra Turistkontor og Hitra Kino.
Mer info: www.kystmuseet.no

Området rundt Hitra har krystallklart havvann, variert bunnvegetasjon og muligheter både for fangst og opplevelser, selv for de mest
kresne. Med et mylder av øyer, holmer og skjær, er farvannet i hele
området både lunt og velegnet. Man kan få guidede turer i forbindelse med dykking på Hitra.
Les mer på www.hitra.com.

Hopsjøbrygga er et
gammelt handelssted fra
1800 tallet med restaurant,
overnatting, gjestebrygge og
god gammeldags Krambu.

Mer informasjon finner du på
www.hopsjo.no

Dolmsundet opplevelsespark ligger noen hundre meter unna
Dolmsundet Hotell. I parken kan du blant annet oppleve langhus
og gravrøyser fra jernalderen, i tilegg til at du kan se
miniatyrbyen Dolmen By. Tradisjonsrike Dolmen By har ca 700
små hus, hytter, kirker og båter.
www.dolmsundet.no

Bo godt på Hitra Fjordhotell. Hotellet ligger helt nede ved sjøkanten i rolige og
idylliske “gammel” Fillan.
www.hitrahotel.no

