7 DAGER - Reiserute 1
Foreslått seilingsrute: Sverige reiserute 1
7 dagers - reiserute 1
Med 30000 + øyer innen rekkevidde kan du seile Stockholms skjærgård i månedsvis og aldri gå tom for
herlige, solfylte, sjarmerende destinasjoner. Enten du ønsker å slappe av midt i det dramatiske baltiske
maritime landskapet av furukledde holmer og bortgjemte steinete viker eller prøve mat & drikke på
land med regionens hyggeligste mennesker. Seiling i Stockholms skjærgård er en opplevelse som
skaper livslange minner!
Vårt forslag til reiserute 1 i Stockholms skjærgård holder deg relativt nær vår hjemmehavnen LidingöGåshaga. Du finner en fantastisk rekke av destinasjoner bare noen få timers seiling i den indre til
midtre delen av skjærgården.
DAG 01: Vaxholm

Lørdag
Din seilferie begynner i Vaxholm som kalles "hovedstad" i Stockholms skjærgård. Vaxholm ligger like
øst for Stockholm, Vaxholm (navnet på både byen og øya) er et nydelig og sjarmerende reisemål med
pittoreske hus i pastellfarger fra forrige århundre, herlige familieeide kafeer og restauranter og
sjarmerende små butikker i brosteinsbelagte gater.
Besøk Vaxholm festning (bygget i 1544) en berømt festning som i århundrer har voktet innseiling til
Stockholm. Området huser også et utrolig mangfoldig utvalg av naturskjønne furukledde holmer og
lune steinete viker perfekt for en dag med utforsking og avslapping.
DAG 02: Grinda

Søndag
Grinda er en herlig uberørt øy med koselige, rustikke hytter blant elegant furuskog. Fra vannkanten kan
du oppleve hjort og rev. I middelalderen var denne øya tilholdssted for sjørøvere og smuglere. Grinda
verthus er et kjent og ekslusivt hotell kjent for sin sjarm.
Grinda er et yndet reisemål for friluftsaktiviteter som fotturer, padling, fugletitting og mer. Du kan
oppleve sel og et rikt marine sjøliv i dette området. Øya er også et perfekt reisemål for hvile og

avslapping med mange små kafeer, restauranter og barer.
DAG 03: Furusund

Mandag
Videre nordover men fortsatt innenfor den koselige rammen av Stockholms skjærgård er Furusund en
liten og rolig øy med et rykte for å tiltrekke seg en interessant og morsomme besøkende.
Når du ikke bader i det rolige vannet rundt øya kan du ta deg en tur på land for å prøve de mange
galleriene, kafeene og små butikkene. Underholdningstilbudet er stort med flere livlige havnebarer og
restauranter. I sommersesongen er det mange arrangementer på øya
DAG 04: Finnhamn

Tirsdag
I den nordlige skjærgården finner du Finnhamn en naturlige skjønnhet som er en av regionens mest
miljøvennlige destinasjoner. Skjermede bukter og steinete klipper varmet opp av lange sommerdager
lokker deg til å slappe av, utforske, bade og nyte den eventyret skatten i Stockholms skjærdården.
Store deler av Finnhamn er naturreservater men du er fri vandre rundt på øya. Urskoger og
eventyrenger, pittoreske gårder og koselige kafeer - sykkel rundt øya, svømme, gå tur, og slappe av i en
av Stockholms skjærgårdens mest fortryllende destinasjoner.

DAG 05: Ostholmen/Vaxholm
Onsdag
Beliggende i den østlige utkanten av Stockholms skjærgård er Ostholmen og Möja to øyerom tilbyr et
dramatisk og uforglemmelig sted å se nordlyset. Øyene er lite utviklet og mindre hyppig besøkt enn
andre øyer slik at du kan nyte roen og friheten med familie, venner og kjære.
Badstuen på Ostholmen er en attrakasjondu ikke bør gå glipp av; Det er gratis men du må reservere den
i forkant. Möja har vært bebodd siden vikingtid og er et fantastisk sted å nyte naturen mens du sykler
eller går tur. Kajakkpadling er en unik vakker og opplevelse. Store deler farvannet og holmene rundt
Möja er naturreservater hvor du kan observere dyreliv og baltiske flora.

DAG 06: Sandhamn
Torsdag
Bare en time sør er Sandhamn et yndet reisemål for seilere med en idyllisk landsby som er tatt rett ut av
det 18. århundrede. Sandhamn har koselige kafeer og butikker, travle restauranter og livlige barer.
Hvite sandstrender er prefekt for bading og soling. Øys indre tilbyr gode muligheter for sykling og
fotturer blant de majestetiske furutrær.
Sandhamn er hjem til Royal Swedish Yacht Club og mange andre bekvemmeligheter dette gjør øya til

et perfekt feriested i den Stockholms skjærgården. Nyt deilig mat og pulserende uteliv som appelerer til
alle seilerene på øya.

