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Kimitoön, Pargas och Skärgårdshavets nationalpark

Öluffa i skärgården

– Upplevelserutter längs sydvästkusten
Att öluffa är ett äventyrligt sätt att uppleva
världens vackraste skärgård. Skärgårdshavets
skärgård består av nästan tvåhundra bebodda
öar. Mellan dem trafikerar förbindelsebåtar
som transporterar såväl invånare som turister
avgiftsfritt på tio olika rutter året om. Det går
också fint att öluffa med de många bilfärjorna
samt sommartid med linje- och charterbåtar.
Pröva på att öluffa under de kallare årstiderna! På
hösten, vintern och våren är ölivet i skärgården
lugnt. Efter sommarsäsongens slut, bjuder
havet däremot öluffaren ständigt skiftande och

dramatiska väder- och ljusfenomen. I stället
för smekande sommarvindar får du uppleva
oförglömliga vinterstormar, fåglarnas höstflyttning
eller häckningsbestyr på våren. På hösten och
vintern är mörkret i skärgården kompakt och skapar
utmärkta förhållanden för den som vill beundra
fenomen på stjärnhimlen.
> Läs mer om upplevelserutterna i den virtuella guiden
(arcg.is)
> Titta på ruttvideon online
(youtube.com)

Åk på ett äkta äventyr till öarna med förbindelsebåten M/S Baldur. Med båten kommer du
ända ut till ytterskärgården i Pargas och hela
vägen till Finlands sydligaste ö som är bosatt
året om. Ombord på M/S Baldur får du se den
inre skärgårdens grönskande öar bytas mot
ytterskärgårdens karga skär och öppna havet.

Bild: Visit Kimitoön

Äventyr till utskären

Från Åbo kommer du lätt med buss, bil och cykel till
Pärnäs i Nagu. Med förbindelsebåten M/S Baldur kan
du öluffa på dagsutflykter till Nötö och Berghamn
(Nagu), dit du också kommer med en annan
förbindelsebåt, M/S Cheri. För att riktigt leva dig in
i äventyret behöver du öluffa i flera dagar och göra
flera sjöresor. Boka inkvartering på öarna på förhand,
om du inte vill övernatta i tält.
Förbindelsebåten M/S Baldur tar i land på vissa öar
längs rutten endast vid behov. Kolla tidtabellen
och vilka öar fartyget tar i land på och meddela vid
behov fartygspersonalen i början av resan var du
vill gå i land och vilken dag du behöver skjuts bort
från ön. Om du vill gå i land på någon av öarna på
M/S Baldurs rutt under vintern, bör du meddela
personalen per telefon minst en halv timme före
avgång. Kom ihåg att kolla förbindelsebåtens
tidtabell i tjänsten Färja.fi. Där hittar du också
information om fartygets rutt olika veckodagar innan
du åker på ditt skärgårdsäventyr.

1 Pärnäs

Förbindelsebåten M/S Baldurs hamn finns i Pärnäs i
Nagu. I hamnen finns parkeringsplats och torrtoalett.

Bild: Martti Komulainen

Var och en av öarna längs rutten Öluffa i skärgården
är unik, så ta god tid på dig och utforska flera öar
under resan. När inlandsisen drog sig tillbaka i slutet
av istiden formade den Skärgårdshavets natur till en
mosaik som inte finns någon annanstans i världen.
Öborna känner denna labyrint av öar och skär som
sin egen ficka och de ställer gärna upp med guidade
turer runt öarna och berättar för besökare om lokala
seder och bruk.

Bild: Martti Komulainen

Förbindelsebåten M/S Baldur avgår från Pärnäs i
Nagu och med båten kan du åka till Berghamn, Nötö,
Aspö, Jurmo och Utö. Alla dessa öar hör till Skärgårdshavets Biosfärområde. Biosfärområde är det
namn som UNESCO ger ett område, där balansen
mellan människa och natur är särskilt känslig. Alla
dessa öar ligger också inom samarbetsområde av
Skärgårdshavets Nationalpark.

2 Berghamn

Den norra stranden på Berghamn i Nagu hör till Skärgårdshavets nationalpark. Gårdstunet vid Västerby
fiskehemman och öns kulturlandskap förtrollar
besökare också under de svalare årstiderna.
På våren får du njuta av blomsterprakten på
ön medan solljuset silar ner på lövängarna och
höra ejdrarnas snatter. På hösten kan du besöka
Berghamn för att följa fåglarnas höstflyttning
på paradplats från den höga utsiktsklippan vid
naturstigen, samtidigt som du beundrar landskapet i
höstskrud.
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På vintern njuter besökare av skärgårdens unika
stillhet och mörkret som får stjärnhimlen att visa sig
från sin bästa sida. Öns naturstuga med utställning,
som berättar om fisket i skärgården, är öppen året
om.

Landskapet på Nötö är omväxlande: här finns allt
från ljus tallskog och öppna fält till vildmark och
höga klippstränder. En del av ön hör till Skärgårdshavets nationalpark.

Bild: Jarina Leskinen

Besökare som vill övernatta på Berghamn bör sova
i tält på Västerby gård. Kom ihåg att ta med dig den
mat du behöver till ön. Till Berghamn kan du också
ta förbindelsebåten M/S Cheri från Kirjais i Nagu.
Med Cheri kan du göra en dagsutflykt till ön.

3 Nötö

Bild: Jarina Leskinen

Kontrollera förbindelsebåtens tidtabeller när du
planerar din resa till Nötö. Vissa veckodagar kan du
göra en dagstur till ön, beroende på årstiden och
båtens tidtabell. Kom ihåg att ta med dig egen mat
till ön.

4 Aspö

Tack vare sitt centrala läge har Nötö alltid varit
en knutpunkt för trafik och handel i Pargas yttre
skärgård. Ön har sannolikt fått sitt namn av hasselbuskarna som fortfarande växer på närliggande Mjoö.

Byborna samlas gärna i hamnen för att hälsa besökarna välkomna till ön. Aspö är känd för sin goda
stämning och vänliga befolkning, som förmedlar i
öns unika musiktradition.

Ön har ett tiotal invånare året om, men med stugsäsongen anländer flera hundra sommargäster till ön.

På ön har det funnits ett kapell ända sedan 1600talet. Kapellet som står på ön idag är byggt 1956,
efter att det tidigare kapellet förstörts under en
höststorm.

På Nötö har det funnits bosättning sedan högme
deltiden. Bosättningen har eventuellt bestått av
vikingar, vars farleder gått förbi ön. Utöver jordbruk
har bosättningen på ön livnärt sig på jakt, fiske och
sjöfart.
På Nötö finns ett kulturhistoriskt värdefullt
bycentrum. Kulturstigen (2 km) börjar i hamnen
och går längs byvägarna mellan de gamla gårdarna.
Leden går förbi en väderkvarn, hembygdsgården och
kyrkan.

Aspös naturstig går från gästhamnen upp på
Storberget, där du har en fin utsikt över byn och över
skären ända till Nötö.
Efter sommarsäsongens slut måste du komma ihåg
att ta med dig egen mat till Aspö. Du kan övernatta
på ön i värdshuset eller i bastustugan under alla
årstider.

Landskapsstigen (3,5 km) går först längs vägen till
den berömda Klockarstenen och forngravarna.
Därefter fortsätter stigen över klipporna med sin
storslagna havsutsikt.

3

Bild: Jasmin Yuchun

Bild: Jarina Leskinen

5 Jurmo

6 Utö

Naturen på Jurmo är förtjusande. När du går i land
och vandrar över den nästan trädlösa ljungheden,
känns det som om du hamnat utomlands.

Utö fyr, som byggdes i början av 1800-talet, är öns
viktigaste landmärke. På hembygdsmuseet får du
information om fyrvaktarnas och soldaternas liv,
samt om många fartygs dramatiska grundstötningar i
Utös farliga vatten.

Förr betade boskap på öns hedar – numera har
boskapen fått sällskap av en flock alpackor. Öns
vårdbiotoper sköts genom bete och avbränning. Öns
östra och västra spets hör till Skärgårdshavets nationalpark. Utställningen i nationalparkens naturstuga
berättar om Jurmos historia, arkeologiska kvarlevor
och unika natur. Naturstugan är öppen året om.

Armén lämnade ön 2005 och idag finns ett hotell
för besökare i det forna kasernområdet. I den livliga
lilla byn med sina nästan 50 invånare finns en skola,
en butik och en gästhamn. Utöpromenaden ger
information om de viktigaste byggnaderna på ön.
Inkvartering av olika slag erbjuds – från hotell till
stugor att hyra.

Jurmos långa historia syns på ön än i dag i de
mystiska stencirklarna, kapellruinerna, fiskelägets
byggnader och resterna av flygfältet. Jurmos
kulturstig för besökaren på en rundtur genom öns
spännande förflutna.

Den vintriga sjöresan långt ut över öppna havet till
Utö är en spännande upplevelse. Vädret dikterar när
sjöresan kan företas och styr också livet på ön. Vår
och höst stannar tusentals flyttfåglar på Utö och det
är den traditionella högsäsongen för fågelskådare
som besöker ön.

Ön får många besökare under sommarens båt- och
semesterperiod samt under fåglarnas vår- och höstflyttning. På vintern får du njuta av öns slumrande
tillvaro och ljudet av bränningarna från havet. Kom
ihåg att ta med dig egen mat när du reser till ön efter
sommarsäsongens slut. Besökare kan övernatta i
gästgiveri eller i stugor.

På vägen från Utö tillbaka till Pärnäs kan du gå i land
och övernatta på någon av de andra öarna längs
rutten. Kom ihåg att boka inkvartering på förhand
och meddela förbindelsefartyget M/S Baldurs
personal om du vill gå i land på någon av öarna.

Bild: Sampo Kiviniemi/Vastavalo.fi

Tips och länkar
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankomst till Pargas (visitpargas.fi)
Färjetrafik (färja.fi)
Utskären i Pargas (visitpargas.fi)
Skärgårdshavets nationalpark: Berghamn och
Jurmo (utinaturen.fi)
Nötö (notohbf.auf.fi)
Aspö, på finska (sites.google.com)
Jurmo kulturstig (visitpargas.fi)
Utö (visitpargas.fi)
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Om du rör dig i egen bil, på cykel eller motorcykel, är det enkelt att öluffa från Kasnäs till öarna
Hitis och Rosala. På en dag hinner du ta in öarnas
sevärdheter, men det går också bra att övernatta
i stugor, trädtält eller inkvartering i vikingastil.

Bild: Jasmin Yuchun

En dag på vikingaöar

På öparet Hitis och Rosala finns mycket att se: här
kan du resa tillbaka i tiden i vikingarnas spår eller till
och med pröva på vikingaliv. På öarna bor numera
drygt hundra personer året om. Öparet hör till de
sydligaste bebodda öarna i Finland.

Under resan kan du nästan höra havsvinden viska
i ditt öra och berättahistorier från det förflutna.
De här vattnen har varit viktiga handels-, friar- och
plundringsvägar sedan urminnes tider.
På vägen från Långnäs tar du först av till vänster i
korsningen mot Hitis.

Båda öarna har en egen charmig skärgårdsby som är
förenade av en bro och en cirka tio kilometer lång
bilväg. Om du åker från Kasnäs och besöker båda
byarna blir vägsträckan som du tillryggalägger totalt
cirka 20 kilometer. Byarna Hitis och Rosala är ett
utmärkt mål för en cykelutfärd.

Bild: Jasmin Yuchun

Du kan åka till öarna med den avgiftsfria landsvägsfärjan som trafikerar rutten flera gånger om dagen.
Kom ihåg att boka inkvartering på förhand och
kontrollera tidtabellen för bilfärjan M/S Aurora i
tjänsten Färja.fi.

Bild: Petri Järvinen

2 Hitis

1 Kasnäs

Din öluffning börjar i Kasnäs, som erbjuder mycket
att se och uppleva. Om du övernattar i Kasnäs innan
du åker på din dagstur till Hitis och Rosala hinner du
ta en tur på den geologiska naturstigen och de övriga
naturstigarna i närheten samt njuta av servicen på
Kasnäs Skärgårdsbad.
Bilfärjan M/S Auroras rutt går genom storslagen
skärgård och skarpögda passagerare kan få syn på
havsörn som glider över himlen. Efter en cirka 25
minuter lång resa anländer färjan till Långnäs.

Om du känner för en uppfriskande paus kan du
stanna till vid den vackra sandstranden i Gröndalen.
Ta i så fall av till vänster, strax efter korsningen till
Hitis.
På Kyrksundets norra strand finns ruinerna efter ett
kapell byggt på 1200-talet och ett minnesmärke.
Platsen har varit en livlig hamn och handelsplats
kanske redan på 800-talet. Här har också hittats
Finlands enda runstens fragment, som sannolikt
härstammar från vikingatiden.
När du anländer till Hitis by åker du längs byastråket
kantat av trähus framtill träkyrkan från slutet av
1600-talet. I byn finns också sommarcaféer och en
riktig bybutik. På Hitis bibliotek finns också byainfon
med mer information om byns service.
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Bild: Jasmin Yuchun

Fortsätt färden från Rosala längs Norrlandsvägen
och ta en titt på jättegrytorna som istiden grävt ut i
klipporna på Nötholmen.

3 Rosala

Om du fortsätter vidare längs Norrlandsvägen hittar
du också Rosalas eget hantverksbryggeri.
Kom ihåg att kontrollera M/S Auroras tidtabell innan
du vänder tillbaka mot färjfästet i Långnäs för att ta
färjan till Kasnäs.

Tips och länkar
•
•
•
•

Fortsätt rakt fram i korsningen mot färjfästet och följ
skyltarna mot Rosala by. Rosala är ett äkta fiskeläge,
där det första du lägger märke till är de rödmålade
båthusen vid stranden. I byn kan du bekanta dig
med vikingacentret, där du får göra en djupdykning
i vikingarnas historia och själv pröva på att leva som
en viking.

Ankomst till Kimitoön (visitkimitoon.fi)
Färjetrafik (färja.fi)
Hitis och Rosala (visitkimitoon.fi)
Naturstigar och cykelrutter (visitkimitoon.fi)

Ge dig ut i Kimitoöns yttre skärgård för att ta
emot våren! Här välkomnas du till fåglarnas
rike av ejdrarnas skrockande. Öluffare till Örö
kustfort och Bengtskärs fyr kan också få syn
på andra sjöfåglar, havsörnar och sälar. Ta med
dig kikare och solglasögon, eftersom ljuset i
den yttre skärgården är bländande i maj.

Bild: Petri Järvinen

Vår i yttre skärgården

1 Kasnäs

Kasnäs är en knutpunkt för skärgårdstrafiken och
från Kasnäs hamn kommer du enkelt till de här
unika platserna utan egen båt. Aktuella tidtabeller
för turbåtarna samt kryssningarna till Örö och
Bengtskär finner du via länkarna i slutet av denna
ruttbeskrivning.

Om du övernattar i Kasnäs hinner du ta en tur på
den Geologiska naturstigen och de övriga naturstigarna i Kasnäs by.

Bild: Jaska Poikonen

Efter friluftslivet i den svala vårluften är det skönt att
värma sig i skärgårdsbadets bastu och varma pooler.
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Bild: Visit Kimitoön

Bild: Visit Kimitoön

2 Från Kasnäs till Örö

3 Från Kasnäs till Bengtskär

Från Kasnäs till Örö trafikerar tur-, charter- och
taxibåtar. Vid behov kan du boka plats i båten eller
beställa transport på förhand.

Bengtskär är hem för hundratals ådor och ungar.
Närheten till människorna håller rovdjuren borta
och skapar en trygg miljö för de häckande fåglarna.
Att få följa ejdrarnas häckning på nära håll är en
oförglömlig upplevelse.

Hyr en cykel på ön så hinner du utforska Örös leder
på en dag. För den som vill stanna längre erbjuds
olika typer av inkvartering på Örö.

Din utflykt i naturen blir speciell också tack vare ett
besök i den historiska fyren, guidens berättelser om
fyrskäret och den fantastiska utsikten.

Naturstigarna leder besökaren genom öns militära
historia, skärgårds skogar och betesmarker. I maj är
Örö en utmärkt plats för den som vill se den ståtliga,
men mycket sällsynta, backsippan och fältsippan i
full blom.

Ejderutfärder ordnas i maj på fredagar, lördagar
och söndagar, samt separat för större grupper på
beställning.

Bild: Visit Kimitoön

Bild: Jarmo Vehkakoski

För fågelskådare är Örö redan en klassiker när det
gäller att följa gässens och tättingarnas vårflyttning.

Tips och länkar
•
•
•
•
•
•

Ankomst till Kimitoön (visitkimitoon.fi)
Skägårdshavets nationalpark: Örö (utinaturen.fi)
Visit Örö (visitoro.fi)
Bengtskär (bengtskar.fi)
Kasnäs (kasnas.com)
Rutt- och kryssningstrafik till Bengtskär
(bengtskar.fi) och Örö (utinaturen.fi)

7

Öluffa i tre eller fem dagar med förbindelsefartygen från Dalsbruk via Kasnäs till Vänö. På
vägen genom Kimitoöns skärgård får du njuta
av att se skärgårdsnaturen vakna på våren.

Bild: Sanna-Mari Kunttu

Från bruksby
till betesö

De första sjöfåglarna anländer till platser där isarna
brustit och från sydväst och söder kommer också
många andra flyttfåglar. Klipporna värms upp av
vårsolen och snart börjar de första växterna slå ut i
blom. Naturen vaknar så småningom.

Du anländer till Kasnäs cirka klockan 15 och
övernattar där din första och andra natt. Du kan
boka rum på Kasnäs skärgårdshotell eller övernatta i
Tentsile-trädtält.
Du har också gott om tid att njuta av servicen
på skärgårdsbadet eller bekanta dig med byns
naturstigar.

Ge dig ut och välkomna våren med att öluffa i tre
eller fem dagar! För den här resan behöver du ingen
egen bil, båt eller cykel, och du kan företa resan när
som helst under året. Från Helsingfors, Salo och Åbo
kan du ta bussen till Dalsbruks bruksby året om.
Övernatta en eller två nätter i Dalsbruk och utforska
byns sevärdheter före eller efter öluffningen.

1 Dalsbuk–Kasnäs

På onsdag åker du från Dalsbruk med förbindelsefartyget M/S Stella, som avgår klockan 12:30
enligt sommartidtabellen och klockan 12:00 enligt
vintertidtabellen. Fartyget avgår från sin brygga
vid gästhamnen i korsningen av Stallbackavägen,
Malmvägen och Strandvägen. Den cirka tre timmar
långa sjöresan med förbindelsefartyget är avgiftsfri
och under resan får du njuta av det storslagna
skärgårdslandskapet.

Bild: Visit Kimitoön

Bild: Camilla Moberg-Nordgren

Kom ihåg att boka inkvartering vid alla besöksmål
på förhand och kontrollera tidtabellerna för
förbindelsefartyget M/S Stella (Hitis ruttområde) i
tjänsten Färja.fi. Om du behöver hjälp med att tolka
tidtabellen kan du kontakta Kimitoöns turistinformation.

2 Kasnäs

På torsdagen har du gott om tid att ge dig ut på
en cykeltur i Kasnäs. Hyr en cykel och trampa till
Högsåra eller till öarna Hitis och Rosala.
Du kan också ta en tur på den Geologiska naturstigen, som går över klipporna längs stranden, till kala
klippor som slipats rena av havet och isen. Övernatta
en andra natt i Kasnäs och njut av servicen i byn.
Kom ihåg att skaffa tillräckligt mycket mat och annat
du kan behöva på Vänö. På Vänö kan du tillbringa två
nätter i en hyrd stuga.
På fredagen avgår förbindelsefartyget M/S Stella från
Kasnäs klockan 12:00 och anländer till Vänö efter en
timmes sjöresa. Meddela fartygets personal att du
vill åka tillbaka på söndagen.
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Bild: Sanna-Mari Kunttu

3 Vänö

Från fredag till söndag njuter du av livet på Vänö
och utforskar öns naturstigar. Observera att
restaurang- och butikstjänster finns på Vänö endast
under sommarsäsongen. På sommaren finns en
livsmedelskiosk i gästhamnen.

Förbindelsefartyget avgår från Vänö på söndagen
klockan 14:40, så du har hela morgonen på dig att
fortsätta att utforska ön. Kom ihåg att meddela på
förhand att du vill gå ombord på den här turen,
eftersom fartyget endast tar i land på Vänö vid
behov på söndagar. Förbindelsefartyget M/S Stella
kör först till Kasnäs och fortsätter sedan till Dalsbruk,
där du anländer cirka klockan 19.

Tips och länkar
•
•
•
•
•

Färjetrafik (färja.fi)
Dalsbruk (visitkimitoon.fi)
Kasnäs (kasnas.com)
Vänö (vano.fi)
Naturstigar och cykelrutter (visitkimitoon.fi)

Själö, en ö norr om Nagu i skärgårdsstaden
Pargas, är känd för sin dystra historia. Med början
på 1600-talet isolerades leprapatienter och
psykiskt sjuka personer på Själö, som ligger cirka
30 kilometer fågelvägen från Åbo. Träkorset vid
Själökyrka påminner dagens besökare om öns
663 leprapatienter, av vilka den sista dog 1785.

Bild: Visit Själö

Fascinerande Själö

Den avgiftsfria förbindelsebåten M/S Kokkomaa
trafikerar mellan Själö och Nagu hamn dagligen
året om. Bilen ska du lämna på parkeringsplatsen
i Nagu hamn. På sommaren trafikerar M/S Östern
rutten Nagu–Själö–Hanga (Rimito) på Lilla ringvägen.
Mellan maj och september trafikerar M/S Norrskär
dessutom rutten Åbo–Själö–Nagu och M/S Hamskär
rutten Själö–Röölä. I tjänsten Färja.fi finns information om rutterna samt sommar- och vintertidtabeller.
Du kan söka information i tjänsten på fartygets eller
besöksmålets namn, eller använda ruttsökningsfunktionen.

Bild: Jarina Leskinen

Idag är Själö en knutpunkt för turism och vetenskap,
med utmärkta båtförbindelser. På Själö kan du välja
mellan flera inkvarteringsalternativ också efter
sommarsäsongens slut, liksom olika yogaretreater
och utflykter. Sommartid finns ett café, en restaurang
och gästhamn på Själö, samt en kiosk och infopunkt.
På sommaren är Nagu och Själö favoritmål bland
besökare på cykel och i bil, som följer Lilla ringvägen.

1 Nagu

På sommaren är Nagu en livlig knutpunkt för båtfolk
och ett besöksmål vid Skärgårdens ringvägar, men
under kallare årstider är livsrytmen lugn i Nagu.
Övernatta i Nagu, där du hittar många olika
alternative för inkvartering och gå en tur i närmiljön
längs natur- och kulturstigarna som börjar i hamnen
och vid torget. Stigarna för dig bland annat till en
jungfrudans och till den gamla byn på Ernholm.
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På hösten ordnas Skärgårdens skördefest i Nagu.
Då fylls byns torg och den ena av byns hamnar,
södra hamnen, av lokala läckerheter, salustånd och
besökare.

Det stora stenhuset, som fram till 1962 var ett
mentalsjukhus för kvinnor, används numera av Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet.
Under de guidade turerna på sommaren får besökaren information om öns förflutna som vårdplats
för leprapatienter och psykiskt sjuka personer samt
om dess nutid som marinbiologisk forskningsstation.

Förbindelsefartyget M/S Kokkomaa trafikerar
rutten Nagu-Själö-Nagu året om. Du hittar gällande
tidtabell och aktuella trafikmeddelanden i tjänsten
Färja.fi. Sommartid kan du också ta båten från Nagu
hamn via Själö till Åbo.

Vandringen med audioguidning och naturstigen med
sina infotavlor bjuder varje besökare året om på en
upplevelserik tur i öns gamla kulturlandskap.
Själö är en knutpunkt för turism och vetenskap, med
utmärkta förbindelser.

Bild: Visit Själö

Tips och länkar

2 Själö

På Själö är den storslagna skärgårdsnaturen
sammanflätad med de gamla byggnaderna och öns
dystra historia.
Merparten av ön är naturskyddsområde, där spåren
efter människan är mycket tydliga. Själös värdefulla
vårdbiotoper, såsom ängar, hagmark och hällmarkstorrängar, sköts genom slåtter, avbränning och bete.
På ön finns många hotade och nära hotade växt- och
djurarter.

•
•
•
•
•
•

Ankomst till Pargas (visitpargas.fi)
Färjetrafik (färja.fi)
Skärgårdens ringväg (visitpargas.fi)
Natur- och kulturstigar (visitpargas.fi)
Naturen på Själö (utinaturen.fi)
Visit Seili (visitseili.fi)

> Upplev mer skärgård och byar vid
sydvästkusten (visitpargas.fi)
> Titta på en video av alla upplevelserutter
(youtube.com)
> Visit Salo, på finska (visitsalo.fi)
> Visit Kimitoön (visitkimitoon.fi)
> Visit Pargas (visitpargas.fi)
> Forststyrelsen (utinaturen.fi)

En vandringsled (1,3 km) med infotavlor för dig till
de viktigaste platserna på Själö, såsom museikyrkan.
Leden går längs en grusväg och är backig, men i
övrigt lättframkomlig.

Upplevelserutten vid sydvästkusten har producerats inom ramen för projektet Coastal Bootcamp 2018–21. Samarbets- och utvecklingsprojektet finansieras ur Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling. Projektpartner är Kimitoön, Forststyrelsen, Pargas och Yrityssalo.
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