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Köpa

Nu har du möjlighet att köpa eller hyra
en båtplats i ett centralt och skyddat
läge på västkusten.

För oss som har valt att köpa en
plats är det viktigt att vara med
om att äga en del av anläggningen.
Förutom de ekonomiska vinsterna
med bl a en lägre avgift, blir du
också en aktör som kan vara med
och bygga vidare på och utveckla
hamnen. Till skillnad från andra
hamnar där man äger en rätt till
båtplats, har vi valt låta den som
ha köpt en plats ha kvar just den
platsen man har köpt.

Vi som idag utgår från båthamnen uppskattar det
skyddade läget men också närheten till västkustens
andra pärlor. Vattenvägen tar du dig snabbt ut på
Nordströmmarna eller bort till Hermansö, Lysekil
och Smögen. Själva resan är alltid lika full av upplevelser som målet.
Den bebyggelse som just nu sker i anslutning till
hamnområdet, gör den här platsen till en av de mest
spännande på Orust idag. Nu har du chansen att vara
med från början och se detta marina centrum växa
fram.

Hyra
När du hyr en båtplats väljer vi
tillsammans ut en plats som
motsvarar dina önskemål. Den
plats du hyr har du för ett år i
taget. Fördelarna är att du är fri att
kunna avsluta avtalet om du vill
byta hamn, samtidigt som du inte
kan vara helt säker på att få samma
plats år från år.
Mer information hittar du på:

www.orustmarina.se

PÅ EGEN BRYGGA
När du köper en båtplats i Orust Marina blir du
också delägare i hela hamnanläggningen. Din
båt ligger alltid på din helt egna bryggplats i en
hamn som du själv är med och äger.

EN BOHUSLÄNDSK PÄRLA
Orust Marina är en Bohusländsk pärla med skyddad
hamn, bra kommunikationer och nära till aktiviteter.
I det marina centrum som Orust Marina är på väg att bli har alla havsutsikt.
Orust Marina är så mycket mer än en båthamn. Här kommer du att få ett
sommarställe med unika möjligheter till sjötid i skyddad skärgård, bad, golf
och andra aktiviteter inom räckhåll.
Du tar dig lätt till Orust Marina och kan snabbt installera dig i båten oavsett
om det är för en dag, natt, helg eller en längre semester. Närheten till Torps
köpcenter gör det enkelt när du behöver bunkra, möjligheter att äta gott finns
såväl nordväst som sydost om båthamnen. Bättre än så blir det inte.

Mer information hittar du på

www.orustmarina.se

