Øyhopping på Helgelandskysten

Med utgangspunkt i Brønnøysund eller Sandnessjøen,
ligger en øyverden med over 12 000 øyer tilgjengelig.
Hopp fra øy til øy langs en av norges vakreste sykkelruter.
5 - dagers turforslag med utgangspunkt i Brønnøysund.
Det er mange varianter av denne sykkelturen, og den kan
sykles begge veier. Vi skreddersyr etter behov.
Dag 1: Brønnøysund - Vega

Ankomst Brønnøysund. Hent sykler og gjør nødvendige innkjøp. Turen går nå
til Vega. Ta turen innom turistkontoret på Gladstad for gode tips til aktiviteter
og attraksjoner. I verdensarvutstillingen i den gamle fiskerihavna
på Nes får dere lære mer om den enestående ærfugltradisjonen som er
grunnlaget for Vegaøyans verdensarvstatus. Avslutt gjerne dagen med en
5-retter på Vega havhotell - en av Kystriksveiens beste restauranter.
Mer info: kystriksveien.no/vega

Dag 2: Vega - Herøy

Denne dagen går turen fra Vega til Herøy. Rutemulighetene er mange, og går
enten med hurtigbåt direkte til Herøy, eller via båt til fastlandet. Dette
avhenger litt av rutetider og dato.

Dag 3: Herøy - Dønna

Ruta mellom Herøy og Dønna er kanskje regnet som en av de fineste langs
Kystriksveien, med panoramautsikt mot De Syv Søstre der dere hopper fra øy
til øy forbundet av bruer. Flere gode fiskeplasser på veien. På veien passerer
dere Dønnmannen - en av de mest karakteristiske fjelltoppene på Helgelandskysten.

Dag 4: Dønna - Sandnessjøen

Denne dagen benytter dere på Nord - Dønna før dere setter kursen tilbake til
Sandnessjøen. Få med dere guiding i Dønnes kirke. Avslutt dagen med en
bedre middag på Scandic og et besøk i Sandnessjøens nye storststue i samme
bygg - Sandnessjøen Kulturbad. (Alternativ: Bli en ekstra dag på Nord - Dønna,
og ta buss ned til Sandnessjøen neste morgen. )

Dag 5: Hjemreisedag - eller kanskje eventyret fortsetter ?

Hjemreisedag. Etter å ha levert syklene går turen med fly hjem, eller med buss
til Mosjøen og tog videre med Nordlandsbanen. Forhåpentligvis med fantastiske minner fra verdens vakreste kyst !

Vandring i De Syv Søstre:

Vi anbefaler på det sterkeste å sette av en dag og ta en av toppene på De Syv
Søstre. Utgangspunktene nås lett med sykkel fra Sandnessjøen. På våre
nettsider kystriksveien.no/vandring finner dere et turforslag og anbefaling til
hvilken topp dere bør velge.

Hjelp til planlegging/bestilling
Ønsker dere hjelp til å planlegge turen,
booke overnatting, transportmuligheter, og
tips til aktiviteter underveis.
Ta kontakt med Kystriksveien Reiseliv:
Tel: 74 40 1717
Epost: post@kystriksveien.no

Sykkelutleie / Bagasjetransport
Sykkel kan leies i Brønnøysund, og leveres i
Sandnessjøen (eller omvendt). Plukkes opp
på flyplassen eller på turistkontoret.
Hjelmer, sykkelvesker og annet utstyr kan
også bestilles. NYHET: Slipp å tenke på
bagasjen - vi frakter den for dere !
Booking: Tel. 74 40 1717 , eller se
kystriksveien.no/sykkel

Transport / reisen til
Daglige flyvninger til Brønnøysund fra
Oslo/Trondheim, se www.avinor.no
(Brønnøysund lufthavn, Brønnøy)
Tog fra Trondheim, buss fra Grong. Mer info
og ruteinformasjon på:
www.backpacker.17.com

Fly Widerøe til Kystriksveien
Fly til Namsos, Rørvik, Brønnøysund,
Sandnessjøen eller Bodø. Prøv ”Fly and
Bike” eller fly ubegrenset i 2 uker med
”Norge Rundt-billetten”. Se
wideroe.no/norgerundt

