Hva vil du vi
skal gjøre for
deg og dine?

Vertsskapet ønsker deg velkommen!

Vi har den perfekte
ramme for møter, kurs,
konferanser, jakt, fiske,
ferie og fritid

Velkommen til Lierne
og Lierne Gjestegård
For deg som gjest
På gjestegården har vi satt trivsel og personlig sevice i
høysetet. Vi kan tilby god, hjemmelaget mat, hjembakst
og med bygdas spesialiteter, fisk og vilt er dette noe
våre gjester setter pris på. Om du velger vår Bjørnegryte
får du et flott Diplom som minne.
Kurs, konferanse, seminar og møter
Vi har alt som skal til for et hyggelig opphold.
Stort og luftig møterom med plass til 50 personer på
dagkurs. Alt av møteromsutstyr inkl. storskjerm,
kanon og trådløst nettverk.
Til kurs med overnatting har vi plass til 10-40 personer.
Gjestegården er ypperlig egnet for møter hvor vi kan
tilby aktiviteter i tillegg til møtet. Dette gir deltagerne
en mulighet til å koble av på en god måte og til en
villmarksnatur og et tilbud som du og dine vil bli meget
fornøyd med og med flott utsikt til våre to nasjonalparker,
Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.
Kveldsaktiviteter i samarbeid med andre aktører kan
anbefales som hesteriding, badestamp, fot og
sone/aromaterapi, massasje, gårdsbesøk, Nordlandsbåt
m/fem par årer. Skiseiling på Sandsjøen når den er
islagt, guidede turer m.m.

I tillegg til møter kan vi
tilby opphold for de som
er glad i naturen
Hos oss kan du virkelig koble av i
prektig natur, sommer som vinter.
Enten du velger å bo på gjestegården,
i våre hytter, våre nye leiligheter,
eller hvis du har campingvogn.
Her er det aktiviteter hele året.
Jakt og fiske
Her er mulighetene mange. Vi kan
skaffe jaktvald, og kan ta hånd om
både jeger og hund etter at en lang
dag i fjellet er over.
Både rype, hare og storfugl kan du
jakte på i uberørt natur.
Her vil du få en jaktopplevelse som vil
gi deg et minne for livet.
For mange sportsfiskere er Lierne et
eldorado med over 2000 fiskevann i
kommunen, og mulighetene er mange
både sommer og vinter.
Du kan fiske et titalls forskjellige
fiskearter bl.a. ørret, røye, sik, harr,
gjedde og kanada-røye.
Fiske etter stor ørret i Sandsjøen har
blitt spesielt populært der det er tatt
fisk på opptil 7 kg, noe som ikke er
vanlig, men ørreter på 3-4 kg blir tatt
hver sommer.
Isfiske på vinteren er fortsatt populært
og du har muligheter for å benytte
scootertransport til en del vatn.
Andre aktiviteter
Vi kan tilby skisenter, i tilknytning
til gjestegården, slalom, oppmerkede
turløyper i skog og fjellterreng.
Akebakke for de minste og skiseiling
på Sandsjøen når den er islagt,
er både morsomt og utfordrende.
Sykling på sommeren på skogsbilveier
som Lierne har en god del av.
Bær og soppturer med mer.

Lierne Gjestegård
På gjestegården har vi trivelige rom, alle
m/dusj/wc og tv, frokostsal, egen tv-stue,
koselig hall og et stort møterom.
Våre hytter er på 40-60m2 + hems med
2-4 soverom, plass til 6-10 personer.
Alle med dusj/wc, høy standard og
velutstyrt kjøkkenkrok og stor stue med
TV. Vedovn på den største.
Våre nye velutstyrte leiligheter i
hyttestil på 80m2 på to plan med
2 soverom og himmelseng på
stua gir plass til opptil
8 personer.
Dusj/wc og badstu.
Høy komfort.

Hojem Trykkeri as, Namsos

Campingplassen har
plass til 54 campingvogner, alle med
eget strømutak.
Eget sanitæranlegg
på 80m2 og kiosk i
vintersesongen.
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