Vandrarens Nagu Vaeltajan Nauvo Walkways of Nagu
Skiparbrant Kirjais - Gloet Kirjais
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Skiparbrant Kirjais

Start:
Höjdskillnad:
Längd:
Karaktär:

Gloet Kirjais

6

Start:
Höjdskillnad:

Sarviksvägen.
Start 10 meter över havet.
Högsta punkt 40 meter över havet.
1,5 km. Vandringstid: 1 h.
Varierande terräng. Stora höjdskillnader,
berg. Kirjais högsta berg ”Skiparbrant”
höjer sig 40 meter över havet. Längs
stigen finns informationstavlor.
Bergen kan vara våta och hala.

Längd:
Karaktär:

Sarviksvägen.
Start 10 meter över havet.
Högsta punkt 40 meter över havet.
4 km. Vandringstid: 2,5 h.
Mycket varierande terräng med
höjdskillnader. Skogsstig, sandväg. På
sina ställen kan det vara vått beroende
på väderlek. Gångbro över dike. Från
utsiktstornet öppnar sig en utsikt över
Söderfjärden och Nagu södra skärgård.
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Börja här
Tavla med skylt
Följ stigen
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Allemansrätten

Om stigarna
Handsken på kartan visar tummen upp för ön Kirjais. På
Kirjais finns två naturstigar, som båda presenterar en
mångsidig natur. Vad äter älgarna? Hur snabbt sker
landhöjningen? Och var hittar man världens äldsta
berggrund?

ger dig rättighet att röra dig i naturen, men också
skyldighet att visa försiktighet mot naturen, djurlivet
och markägaren. Håll dig till den utmärkta stigen och
kom ihåg att det är förbjudet att göra upp eld utan
markägarens tillstånd. Håll hunden kopplad och lämna
inga sopor efter dig i naturen. Stigarna har olika
svårighetsgrad, men också under de lätta vandringarna
kan det vara bra att klä sig bekvämt med stadiga skor.
Tag med dig en flaska vatten, eller varför inte en
picknickkorg med mat, så kan du med god tid njuta
av den vackra miljön.
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