
Rørvik - Abelvær - Rørvik
Halvdagstur til Abelvær med hurtigbåt hjem.

Turbeskrivelse Description

Turen starter i Rørvik sentrum. 
Ettersom du skal ta hurtig-
båten tilbake til Rørvik, så 
beregn starttidspunkt ut fra 
dette. Legg til godt med tid til 
stopp underveis og på idylliske 
Abelvær. 

Følg FV 770 ut av Rørvik og 
over Nærøysundbrua. Etter ca 
9 km (skiltet mot Namsos), ta 
av til høyre på FV 769. Følges i 
12 km, før dere tar av til høyre 
ved Strandval og inn på FV 768 
ned mot Abelvær.  Rett ved 
Abelvær gård tar dere hurtig-
båten tilbake til Rørvik.  

The tour starts in Rørvik city 
center. As you will take the 
Expressboat back to Rørvik, 
calculate starting time based 
on this. Add time to stop along 
the way and on idyllic Abelvær.

Follow FV 770 out of Rørvik 
and over the Nærøysund 
bridge. After about 9 km 
(signposted to Namsos), turn 
right on FV 769. Follow for 12 
km before turning right at 
Strandval and onto FV 768 
towards Abelvær. Just by 
Abelvær Farm you �nd the pier 
for the Express boat. 

Middels
Medium

Daytrip to Abelvær with Express-boat back.

37 km

4-6 t

Sykkelutleie
kystriksveien.no/leie

kystriksveien.no/rental
Bike-hire

Velg Sykkelutleie 
Rørvik.

Choose Bike-hire in 
Rørvik.

Hurtigbåt
Midt på dagen eller 
ettermiddag fra 
Abelvær (man-fre) 
Rutetider: 
fosennamsos.no
(Namsos - Rørvik - Leka)

Express boat
Mid-day or 
afternoon from 
Abelvær (Mon-Fri)
Schedule: 
fosennamsos.no
(Namsos - Rørvik - Leka)

1 Butikk / Grocery store 2 Lauga/Sverdrup-bautaen. 
Informasjonstavle.
Bauta / Info-board 3 Hundhammer�ellet (237 

m.o.h). Vindmøllepark og 
utsiktspunkt. Følg avkjøring 
til Hundhammeren. Like etter 
avkjøringen, der asfalten tar 
slutt, kan en parkere og gå 
“toppturen”. ca 20 min.
Hundhammer-mountain. 
Viewpoint and windmillpark.

4 Kajakkutleie og turer på 
bestilling. Kayaktours and 
rental: exploreyn.no

5 Kjeksvika. En av Namdalskys-
tens �neste strender.
Kjeksvika beach. 

6 Abelvær gård. Historisk 
handelsstasjon og overnat-
ting i dag. Olavsrosa.
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