VANNBASSENGANE I
EGERSUND
LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

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

FORSLAG TIL
PAKKELISTE
- Gode, vanntette sko
- Vindtette klær
- Sitteunderlag
- Kart over området
- En liten sekk med
mat og drikke.
- Godt humør 

Vannbassengane er et småkupert og allsidig barskogsområde som
ligger like nordøst for Egersund sentrum. Det er et flott turområde!
Her er det rik vegetasjon og flere kilometer med natur- og kultursti. I
Vannbassengane vil du finne lysløyper, utsiktspunkt og
rasteplasser med gode muligheter for å drive med aktiviteter som
jogging, trim, ballsport og bading. Det er toalett ved badeplassen.
Stor parkeringsplass. Pga. beliggenhet, natur og brukervennlig
tilrettelegging er Vannbassengene i dag et av de mest brukte
friluftslivsområdene i Dalane.
Det er merket fire rundturer med utgangspunkt fra
parkeringsplassen i Vannbassengane. Det er turer i småkuperte og
allsidige barskogområde. Dalane Friluftsråd har gjort et utvalg av
alle stier og turveier i området og laget fire løyper med forskjellig
vanskelighetsgrad og lengde, men ingen av løypene er vanskeligere
eller lengre enn at de aller fleste av oss klare en runde. Når det
gjelder tidsforbruk på tur, er det noe du bestemmer selv. Her kan du
velge alt fra 20 minutter til absolutt hele dagen. Lysløype, gangveier
og stier ligger til din disposisjon, her er det bare å forsyne seg.
Skiltingen ute i naturen er også god, så her er det bare å legge i vei.
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Adkomst:
Fra sentrum av Egersund, kjører i retning Sokndal (Hauge I Dalane). Skilt viser vei før
du er kommet ut av byen. Etter å ha kjørt noen smale veier som er godt skiltet, kommer
du opp til parkeringsplassen hvor Egersund Orienterings Klubb har sitt tilholdssted. Det
er fint å starte turen herifra.
Det er også fint å gå fra hotellet opp til Vannbassengene, istedenfor å kjøre. Det er en
kort gåtur på rundt 20 minutter.
Tekst utarbeidet av Kjersti Søyland Bye
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