HELLVIK - EGERSUND

LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

Vi tilbyr våre gjester å
smøre med seg
lunsjpakker ved
frokosten, som kan
tas med på turer til kr
65,- pr stk.
Turen Hellvik – Egersund går over lavhei og langs kyststripen til
Egersund by. Jærbanen er jernbanestrekningen mellom Stavanger
og Egersund og er en del av Sørlandsbanen. Jærbanen ble anlagt
fra 1874 til 1878 og var smalsporet. Da banen ble lagt om, ble
traseen turveg.

FORSLAG TIL
PAKKELISTE
- Gode, vanntette sko
- Vindtette klær
- En sekk med
mat og drikke
- sitteunderlag
- Godt humør 

Å gå eller sykle Nordsjøveien fra Egersund til Hellvik er en fantastisk
tur, som strekker seg over 12 flotte kilometer på godt opparbeidet
vei/grusvei. Underveis er det mange flotte utkikkspunkter og
rasteplasser. Et fint alternativ, om det blir for langt å gå eller sykle
frem og tilbake, er å snu ved Maurholen (gammel togstasjon med
flott utarbeidet uteareal) eller ta toget den ene veien. Ruten er en del
av Nordsjøveien og er godt merket. Flott utsikt ut over havet, Nora
Sundet og Eigerøy.
Adkomst:
Fra sentrum følges Fv.44 til stasjonen hvor en tar til venstre og
følger Fv. 502 i retning Eigerøy. Her er det gang og sykkelsti og
skjermet vei benyttes helt til krysset ved Gamle Eigerøyveien. Der
krysses veien og den flotte turvegen blottlegger seg rett etter
undergangen av Eigerøyveien hvor NorEngros Egersund ligger. Her
er det gratis parkering. Denne ruten benyttes mye av turgåere, og
syklister bes å vise hensyn til disse.
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På Hellvik er det et kart over turen. Tekst utarbeidet av Kjersti Søyland Bye
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