Dagstur 24. august 2019

Sør-Gjæslingan

Lørdagstur til den vakre Namdalskysten

Opplev det gamle fiskeværet Sør-Gjæslingan,
som ble fredet som kulturmiljø i 2010. SørGjæslingan er en gruppe småøyer ut mot
havstykket Folla, 5 mil sørvest for Rørvik. I
sin tid var dette et av de største og viktigste
fiskeværene sør for Lofoten. Flere tusen
fiskere var samlet her i sesongen.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM____________________________
Kl. 05.30
Avreise fra Trondheim Sentralbanestasjon plattform 12. Vi reiser med moderne
turistbuss oppover mot Steinkjer, og her gjør vi et lite stopp. Deretter tar vi
Kystriksveien (RV 17) som går langs kysten helt opp til Bodø. Kystriksveien er
kjent for attraksjoner som ligger som perler på en snor på veien nordover, men i
dag stopper vi i Namsos.
Kl. 09.15
Ved kaia venter MS Foldafjord som skal ta oss ut til øygruppen. Skipet er bygget i
2012 og er et hurtiggående katamaranfartøy.

Kl. 09.30
Vi legger ut fra kai og tar oss ut til øygruppa Sør-Gjæslingan, en båttur på cirka 1
time. Når vi kommer på øya vil det bli fortalt litt om dette sjarmerende øyværet.
Vi får blant annet høre om hvordan det var i høysesong da det var så mange
båter her at man kunne gå tørrskodd mellom øyene.
Det blir god tid til å se seg om, og på Fiskarheimen kan man få kjøpt en kopp
kaffe og det som sies å være Sør-Gjæslingans beste vafler. Bak disken står
frivillige fra fiskeværets venneforeningen.
Kl. 13.15
Etter noen timer her møtes vi på kaia hvor MS Foldafjord tar oss tilbake til
Namsos igjen. Vel tilbake i bussen går turen langs Namsens bredder og videre
mot Grong. Klokken 16.30 stopper vi på Snåsakroa og spiser middag. Spisestedet
er kåret til et av de beste spisestedene langs E6.
Kl. 17.30
Gode og mette forlater vi Snåsakroa og setter kursen hjemover igjen. Underveis
tar vi oss tid til en benstrekk og litt kaffe. Forventet ankomst i Trondheim omtrent
kl. 21.00.

Grunnpris
Depositum

kr. 1.450,kr. 300,-

NB: Kun lørdager i sommersesong

Inkludert i prisen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reise med moderne turbuss
Enkel servering på bussen
Båttur til Sør-Gjæslingan
Servering på Sør-Gjæslingan
Middag på Snåsakroa
Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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