
Øyhopping med sykkel på Namdalskysten
4-6 dagers turforslag

Opplev Norges mest spennende og spektakulære øy Leka, vakre Abelvær, og det fred-
ede �skeværet Sør - Gjæslingan. I dette turforslaget, som kan gjøres på 4 - 6 dager, 

hopper du fra høydepunkt til høydepunkt langs Namdalskysten. 

Turopplegg
Sesong: Mai - oktober.
Fra sted: Namsos (Trondheim)
Antall dager: 4-7 dager* 
Båtturer sesong: Juli.
Bestilling: Vi planlegger og booker 
hele reisen til dere inkludert sykkelut-
leie, aktiviteter og overnatting. 
post@kystriksveien.no / 74 40 17 17

* Turen som er beskrevet er på 6 dager, 
men kan tilpasses etter behov. 

Mer informasjon:
kystriksveien.no/namdalskysten

VILLE OG VAKRE NAMDALSKYSTEN
Kombinasjonen hurtigbåt og sykkel gjør dette til en variert og 
spennende tur. Turen starter i Namsos med hurtigbåten Folda�ord, 
til vakre Abelvær. Du sykler til Rørvik, og kan bli med på spennende 
båtturer til Risværet og det største �skeværet sør for Lofoten - Sør 
Gjæslingan. Videre går turen til øya Leka - en øy som ikke kan 
beskrives, men som må oppleves.  

Fullstendig turforslag på: kystriksveien.no/namdalskysten

Gratis sykkelbrosjyre:

Kystriksveien

Historisk overnatting ved Abelvær, et av de vakreste stedene på Namdalskskysten

På denne turen får du oppleve  en av Norges mest spesielle øyer - Leka
Foto: Leif Rune Jensen

travelshop.no



Hvor lang tid ønsker du å bruke ?

Det er �ere varianter av dette turforslaget, som vil avgjøre 
hvordan opplegget blir. Vi skreddersyr etter antall dager og 
hva du ønsker å oppleve, ta kontakt på: 74 40 17 17, 
post@kystriksveien.no

Dag 1: Reisen til Namsos
Fra Trondheim lufthavn Værnes kan en ta buss til Namsos - 
bussen går kl. 1140 hverdager, og korresponderer med hurtig-
båten fra Namsos. En kan også �y til Namsos �yplass og få 
syklene levert direkte dit. 

Etter ankomst Namsos utleveres sykler (eller etter avtale), og du 
sykler til overnattingsstedet. Anbefaler et besøk på Rock City 
(sen åpningstid - se rockcity.no). Overnatting Namsos.

Dag 2: Namsos - Abelvær
Dere skal ta hurtigbåten til Abelvær (kl. 1145/1600 hverdager), 
og bruker første del av dagen i Namsos. Her kan en blant annet 
sykle på Dresin, ta tur til by�ellet Klompen, eller gå på et av 
museene. Vi kan skreddersy opplegg.  

Du tar  båten til Abelvær og overnatter i historiske omgivelser på 
Abelvær gård. Abelvær gård er et gammelt handelssted der 
familien Brandtzæg drev handel, �sketilvirkning, notbruk og 
gårdsdrift fra 1802. I dag kan gjester bo på Abelvær gård i 
leiligheter og rom i historisk stil. Middagsservering.

Dag 3: Abelvær - Rørvik - Leka: 38 km
Sykkelturen opp til Rørvik er en �ott tur. Rett nord for Abelvær 
kan du bli med Christian på kajakktur (se exploreyn.no) om du 
ønsker en helt spesiell opplevelse. 

I Rørvik besøker du utstillingene i Kystkultursenteret Norveg, og 
får lære om kysthistorie  11000 år tilbake i tid. I sommersesongen 
kan en bli med på spennende  båtturer i øyriket - blant annet til 
det største �skeværet sør for lofoten - Sør - Gjæslingan. Om 
ettermiddagen/kveld tar du hurtigbåten til øya Leka. 
Overnatting på Leka.

Dag 4: Leka rundt på sykkel: 30 km
Leka er en av Norges mest spektakulære øyer, og sykkelturen 
rundt Leka vil for mange være turens høydepunkt. Å sykle på 
vestsiden av Leka er som å komme til en annen planet - dette er 
det eneste stedet i landet hvor vi kan foreta en geologisk reise til 
jordas indre ! Det er mange �otte vandreturer på Leka - se 
kystriksveien.no/herlaugtur.  Overnatting Leka.

Dag 5: Leka - Kolvereid: 53 km
Dere tar ferge fra Skei (Leka) til Gutvik og sykler til Kolvereid. 
Småkupert. Overnatting på Kolvereid Familiecamping, eller 
Bakkalandet Hotell. 

Dag 6: Kolvereid - Namsos: 59 km
Etappen ned til Namsos er ganske kupert og krevende, men går i 
�ott natur. Det er også mulig å sykle inn til Rørvik (22km), og ta 
hurtigbåten ned til Namsos (1350). Denne båten korresponderer 
med bussen ned til Værnes - som går kl. 15.30.

Dag 2:  Hva med å prøve Dresin, eller kanskje en 
sykkeltur til Norsk Sagbruksmuseum / Namdalsmuseet 

Dag 3: Rett nord for Rørvik kan du bli med på kajakktur 
i øyriket.

Dag 3: Kystkultursenteret Norveg i Rørvik kan by på 
kystkultur og kystnæring gjennom 10.000 år  

I sommersesongen kan du bli med på spennende 
båtturer i øyriket. Må tilpasses turplanen.
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Informasjon om båtturene:
kystriksveien.no/baat

Rutetider hurtigbåt:
kystriksveien.no/folda�ord

Trondheim

Namsos


