Tjørn - Orust
1.dag Ankomst
Campingplads Almös , Almös 29 , 47161 Myggenäs
@ : almoscamping.se
Hvis vi har nok kræfter efter køreturen kan vi evtl. efter teltopbyning ro en lille tur ca.20 km til
nationalparken Stigfjorden.
2.dag : ca. 38-41 km
Vi ro Halsefjordkanalen nordlig op til Uddevalla og nyde den fantastiske naturområde
bagved Orust Ø.
Holder pause på forskellige øerne og byerne, de ligger ved kanalen .
Evtl. til Uddevalla 10 km fra Campingplads Vindös udflugt ;)
Overnatning Campingplads Vindöns , Vindön 271 , 47391 Henän
eller overnatning på en ensom ø Tviklippan ? Gratis !
3. dag , rotur ca. 30 km
Vi ro kanalen ned til vest . Vi komme forbi ved masse øer , sæler ,fugler , fiskerbyer og natur
.
Udflugt til den gammel by Gullholmens
i alt - 67 km
hvis vi har dårlig vejr overnatte vi her :
Campingplads Stocken 101, 47491 Stocken ( Kajakklub Orust )
@ : stockencamping.se
hvis vi har super god vejr ,sover vi i skærgården på øen Vallerö, gratis !
4.dag rotur 32 km
Vi ro forbi ved en gammel hvalfangerby Käringön ,følge øerne først nordlig 5km - derefter
sydlige til den gamle handelsby Mollösund . Pause !
Videre i den fredet område Stigfjorden (Nationalpark) .
Sidste nat kan vi overnatte i naturen ved Stigfjorden og slappe af eller
tilbage til Almös Campingplads

99 km i alt !!!!!
Hvis vi er 12 Personer regne jeg med 1300 - 1400 kr.pr.Person !
Færgebilletter, Campingplads,kørsel og mad er i prisen !
Hvis vi sover kun i Skærgården er det billiger !
Turen starter d.1.9.19 kl. 8.00 !
Færgen i Frederikshavn sejler kl.11.50 - 15.15 !
Fra Gøteborg til Orust er det 50 km .
Hjem d. 6.9.19 , Færge sejler hjem til Frederikshavn kl. 11.oo !
Da er ikke mange billetter tilbage ,derfor bede jeg om hurtige tilmelding !!!!!!
Tilmelding højest 12 personer !
Hvis vi overnatter på en ø ,har vi begrænset plads til telte !
Med venlig hilsen
Melanie

