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Boganesturen

Om turen
Passer for: Voksne
Lengde: 11,8 km
Varighet: 3 timer
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Belyst: Delvis belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Du kan starte turen i produktive Jåttåvågen.
Skråtårnet minner deg om tiden da Ekkofisktanken og oljeplattformer ble laget her. Du går inn i nåtiden til
bølgeskvulpene som slår i land langs den nye Promenaden. Båtliv og en liten skog skaper innrammingen når du går ut til
svabergene på Boganeset.
Du tar en liten runde her, før du setter kursen tilbake på nedsiden av Jåtten bydelspark. Ønsker du mer aktivitet, kan du
ta trappene opp og oppdage parken. Turen fortsetter du forbi Viking stadion, Jåtten videregående skole og opp
grøntdraget langs Austtunsletta. Koselige Ungdomsgeilen viser deg veien gjennom historisk landskap spekket av idyll.
Du fortsetter i kulturlandskapet ned Skogsbakken, krysser Diagonalen og trimmer deg gjennom Hinna idrettspark.
Du tar deg videre opp mellom husene til Grannesveien, før du følger gater med li-navn opp til Sørmarka der skogen
omfavner deg. Hunden kan løpe fritt i Hinnamarka, mens utsikt og sjeldne salamandre kan beskues på Hinnaberget (112
moh.). Hinnamarka er tilrettelagt for riding, og ridestiene er merket med skilt. Går du langs en av disse må du vise hensyn
og ikke forstyrre hestene du møter på veien. Derfra går det nedover Hindalsbakken til vakre Hindalsdammen og Hindal
gård.
Du følger turveien under Dobbeltsporet ned til sjøen og Hinnastranda. Sjølufta hyller deg for innsatsen, når du avrunder
turen langs jernbanen tilbake til Jåttåvågen.

Tilgjengelighet
Du kan gå hele turen med barnevogn.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!
Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF (https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunityobservation/s1-choose-category)

