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Bjørnøyturen

Om turen
Passer for: Barn, voksne
Lengde: 6,9 km
Varighet: 110 minutter
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Delvis belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Nei
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Bjørnøyturen tar deg med på vandring i det lille øyriket øst for Hundvåg.
Måkeskrik, tøffende båter og frisk sjøluft gir god stemning. Fra Roaldsøy skole går du på stier inn i skogen og ned mot
sjøen. Her kan du nyte utsynet, før du snur tilbake gjennom skogen, og går bak skolen denne gangen. Litt ulendt kan det
være, så husk godt fottøy.
Du fortsetter ned til Austrevigå, og følger veien til du når Roaldsøyveien. Her setter du kursen mot Ormøy over
Ormøysundet. Øya omfavner deg med sin maritime idyll. Under krigen huset øya et kvartsittbrudd. I dag har mange
funnet sin boplass her, og husene holder deg med selskap mens du følger Ormøyveien til endes. Her snur du, og går
samme vei tilbake. Mens du følger Roaldsøyveien og går tørrskodd over Skadesundet, kan du mimre om melkebåtene
som tidligere var øyfolkets vei til byen.
Du stiger trygt i land på din tredje øy for dagen, Bjørnøy. Gatene Bjørnøyhavna og Bjørnøystraen loser deg inn mellom
husene, før du forlater veien og tråkker i fjærekanten ut til lyngheia på nordspissen av øya. Her kan du nyte en rast, lek
eller bare nærheten til sjøen, før du lar deg løsrive og fortsetter på tråkket opp til Bjørnøygeilen.
Du går tilbake over Skadesundbrua, og tar opp Nordvikveien. Denne følger du ned til sjarmerende «Dollevikå», der du går
på smale stier ut langs svabergene. Sjøbruset avtar på vei tilbake til startpunktet – vel gått!

Tilgjengelighet
Turen er ikke egnet for å gå med barnevogn, da deler av traseen går på sti.
Hvis du har med deg hund, må du ta hensyn ved Roaldsøy skole. Her kan du gå gjennom skolegården med hund i bånd når
det ikke er skoleelever ute. Ikke gå her med hund når det er friminutt eller mange barn i skolegården. Husk også å plukke
opp hundebæsj etter hunden din.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!
Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF

