VANDRINGSHAVN
I EGERSUND
LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

Vi tilbyr våre gjester
å smøre med seg
lunsjpakke ved
frokostbordet, som
kan tas med på turer
til kr 65,- pr stk.

FORSLAG TIL
PAKKELISTE
Gode sko
Vindtette klær
En liten matpakke og
drikke evt grillmat
Sitteunderlag
Fiskesnøre og bøtte
Kart
Godt humør 

Vandringshavn er et hyggelig, maritimt friluftsområde som ligger til i
en idyllisk vik på søra sida av Eigerøy. Området kan nås til fots eller
med båt (veldig grunt og kun liten båt kan legge til). Det er mulighet
for å sitte tørt under overbygd tak.
Vandringshavn er et gammelt kombinasjonsbruk hvor jordbruk og
fiske var hovednæringen. Området består av en innmark med
gressenger, rydningsrøyser og skogteiger. Det er merkede stier i
området.
Friluftsområdet er eid av Eigersund kommune og åpent for alle. For
vanlig turbruk av uteområdet kreves ingen restriksjoner. Større
grupper og arrangement skal registreres hos Eigersund kommune.
Den store sjøbua leies ut – leietaker har eksklusiv bruksrett til
sjøbua men ikke uteområdet.
Turer i marka og kystfiske
Ta gjerne turen fra p-plass og vestover til motsatt side av øya.
Mulighet for kystfiske. Fang krabber ved brygga, bade og gå på
ekskursjon. Dalane Friluftsråd leier ut utstyr og har turtips med mer.
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Ankomst: fra Grand hotell 8 km, 30 min med sykkel og 15 minutter
med bil. Kjør Jernbaneveien til Eie, ta til venstre i rundkjøring og inn
på Eigerøyveien, fortsett gjennom tunell og over Eigerøy bro. Ta til
venstre i rundkjøring 502 Hovlandsveien. Fortsett 4,2 km til
Auglendsveien. Sving høyre og fortsett 950 meter til p.-plass på
Vandringshavn.
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