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Store deler av Norge er uberørt, noe som gjør landet vårt til en fantastisk 
destinasjon for alle som ønsker å oppleve vill og vakker natur. Og når det 
kommer til friluftsliv, er Sunnmøre et av de aller beste utgangspunktene, 

ikke bare i Norge, men kanskje i hele verden. 



Man ser nå et økende behov for ekte opplevelser, som utfordrer oss 

både fysisk og mentalt. Et behov for å føle oss litt mer levende, for å 

lære noe nytt som kan bringe en følelse av mestring og samhold.



Dette var bakteppet for å utvikle Basecamp Hotels,  

et unikt natur- og opplevelsestilbud på Hellesylt, Stranda.







V E R D I G R U N N L AG



Basecamp Hotels arbeider for å bringe flere mennesker nærmere  
naturen, og tilrettelegge for at alle, uavhengig av forkunnskaper,  

kan få enda mer glede av fjorden, fjellet, skogen og vidden. 

MISJON



Fordi jo mer man opplever av naturen, jo større verdi 
ser man i å bevare og beskytte den.

VISJON



NATURNÆR
Naturen er den viktigste ressursen vi har, og derfor skal 

den til enhver tid sitte i førersetet. Vi skal bringe oss selv 
som bedrift, mennesker og samfunnet nærmere naturen, 

både på et emosjonelt og et fysisk plan. 

VERDIER



BÆREKRAFTIG
Vi skal ikke bare sørge for at alle deler av bedriften har minst mulig 

økologisk fotavtrykk, vi skal også gjøre vårt for at vi faktisk bidrar til 
at resultatet går i pluss i det store regnestykket, og motivere alle vi 

berører til å ta med seg denne holdningen tilbake til hverdagen. 

VERDIER



Vi skal gå uredd inn i nytt terreng i søken etter nye og 
bedre opplevelser, løsninger og de utfordringer som 

naturens mangfold har å by på.

EVENTYRLYSTEN
VERDIER



Vi vil være rundhåndet og gi av oss selv, og inspirere andre til å 
følge i våre fotspor ved å stimulere til samhold og interaksjon,  

og legge til rette for at flere deler opplevelser og erfaringer 
rundt det store «leirbålet».

RAUS
VERDIER



LUKSUS PÅ NORSK
Vi skal tilby flere muligheten til å oppleve den sjeldne 
luksusvaren som naturen faktisk er, gjennom å levere 

kompromissløs kvalitet og service.

VERDIER
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