
Scandic Havna Tjøme 
 

Leiligheter med utsikt og hotellfasiliteter



”Det finnes ikke noe bedre enn Havna  

– fasiliteter, service, natur, aktiviteter, vær og nærhet til Oslo 

– spør en av oss som har leilighet der – svaret er klart!” 

                                                                                                                                                    Hans Peter Fuglesang – eier av leilighet 609 og 614 



Med landets mest fantastiske skjærgård er Scandic Havna Tjøme et
naturlig valg når man skal finne sommerdrømmen.
Her finner du idyllen du lengter etter, romantikk, ferske reker på bryggekanten, vrimlende båtliv, svaberg, strender, 
ridesenter, golfbane, fantastiske bade- og turmuligheter, flott turvei til Verdens Ende og ikke minst et yrende kulturliv.





Beliggenhet, fasiliteter og fakta
Leilighetene har en flott beliggenhet, og de fleste enheter har utsikt mot sjøen og det populære Røssesundet. Det er store vindusflater og åpne 
himlinger som gir mye lys og luft. Alle leilighetene er ferdig innredet med alt av møbler, hvitevarer, gardiner, sengetøy, pyntegjenstander, skap, 
osv. Vedlikehold internt og eksternt gjøres effektivt og rimelig av hotellet – noe som gjør at du kan nyte ferien fra start til slutt. 
 
Leilighetene ligger kun 1,5 times kjøring fra Oslo. Det er også kort vei til Sandefjord Lufthavn, Torp. 
 

Her har du tilgang til hotellets fasiliteter som: 
•   Spa  •   Svømmehall  •   Restaurant      •   Mulighet for å leie båtplass

•   Minigolf •   Tennis   •   Lekeplass      •   Gratis sykkelutlån

•   Strand  •   Landhandleri  •   Treningsrom      •   Gode parkeringsmuligheter

I tillegg til fasiliteter på Havna er det kort vei til Norges flotteste natur 
•   Vi har Moutmarka og Verdens Ende som har ny sykkelsti helt frem og er utviklet til et nytt senter, Færder Nasjonalpark.

•   Golfbanene til Tjøme golfklubb og Nøtterøy golfklubb er blant Norges beste. 

•   Tjøme er attraktiv om sommeren med blant annet «Aktiv fritid» som barna kan være med på. 

•   Torås fort med historisk betydning. 

•   Den italienske sti. 

•   Fra 1. oktober til 1. desember et av landets beste hummerområder. 

•   En av Norges beste restauranter over lang tid med Engø Gård. 

•   Populære Tønsberg Brygge, Slottsfjellet og Hvasser. 

•   Gode muligheter for å ta imot gjester via stor båthavn, hotell, camping, Havna Skjærgårdspark. 

•   Veldrevet sameie. 

•   Stor uterestaurant med tilgang til bar 

•   Røssesundet og skjærgården med mange små øyer veldig bra for kajakkturer. 

•   Tjøme sentrum har vinmonopol, et hyggelig handelssenter med butikker, restaurant og pub. 
 
Salg og tilbakeleie:
Næringsseksjonene selges som salg og tilbakeleie i tilknytning til hotellet Scandic Havna Tjøme. Dette betyr at alle selveierseksjonene kan 
brukes av eierne fra 20. juni til 20. august med tillegg av høstferien og påskeferien. De resterende månedene i året vil hotellet stå for utleie av 
seksjonene. I perioden hvor hotellet står for utleie av seksjonene, vil 40 % av alle netto leieinntekter tilbakeføres hver enkelt eier. Ønsker eier at 
seksjonen skal leies ut i sommerperioden eier selv disponerer, tilbakeføres 50 % av alle leieinntekter. Av alle leieinntekter som tilfaller eier, avset-
tes 5 % i et vedlikeholdsfond. 
 

Sola skinner alltid på Tjøme sies det ofte
Og det er visstnok slik at når det gjelder antall soldager er vi helt i Norgestoppen

FAKTAINFORMASJON

•   Gode bruksmuligheter dvs. 3/12 pr. år

•   Gode tilbud og tjenester på Havna

•   Nærhet til sjøen

•   Kort vei fra Oslo og omegn – gode kommunikasjoner 

•   Lettstelte leiligheter  

•   Ferdig møblerte leiligheter 

•   Godt utvalg i alle mulige tilbud fra hotellet og omegn

•   Inntekter fra utleie

•   Diverse tilbud i nærmiljøet 

•   Nærhet til flyplass – Torp  

 

 

Ta gjerne kontakt for mer detaljer   
Therese Thon Andreassen, megler

Mobil: 970 99 820
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LEILIGHETER
512  -  80 kvm Pris: 2.950.000,- 
602  -  97 kvm Pris: 2.950.000,-
604  -  97 kvm Pris: 2.850.000,-
605  -  82 kvm Pris: 2.750.000,-
606  -  87 kvm Pris: 2.550.000,-
607  -  86 kvm Pris: 2.550.000,-
612  -  80 kvm Pris: 2.150.000,-
613  -  83 kvm Pris: 2.150.000,-
623  -  81 kvm Pris: 1.500.000,-
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Du er nærmeste nabo med strand, skjærgård og vakker natur





Krogsveen avd. Tønsberg
Adresse: Fayes gt. 4, Tønsberg
Telefon: 33 30 91 00 
 
www.krogsveen.no

Therese Thon Andreassen
Megler
Tlf. 33 30 91 02 / 970 99 820

Jørgen E. Pettersson
Daglig Leder/Megler
Tlf. 33 30 91 02 / 918 35 00

Kontor: Bryggegata 6, 0250 Oslo
Postadr.: Postboks 1684 Vika, 0120 Oslo

Tlf. +47 480 70 555  
www.ricaeiendom.no


