Cykla på Sydkoster

Cykelutflykter, härlig natur, salta bad och nyfångade räkor
Att cykla längs Sydkosters
slingrande småvägar och ta dagen
som den kommer är ett trevligt nöje
för hela familjen. Stanna gärna till
längs vägen för dopp i det salta
havet, skaldjursupplevelser och
mycket annat.
Här har vi ställt samman kort
färdbeskrivning på trevliga
cykelstråk på Sydkoster.
Nordkoster är den mindre av öarna,
här är både avstånden och naturen
mer lämpad för vandring.
Ekenäs – Långagärde
Längd 4 km
Börja cykla västerut, fram till Torget
cyklar du på öns enda asfalterade
sträcka, och därefter fortsätter färden
vidare på grusväg upp till Långagärde.
Här finns sommaröppna restauranger
och ett hembygdsmuseum.
Avstickare; Innan du lämnar Ekenäs
cykla upp till badplatsen Rörvik,
förutom fint bad finns även en
snorkelled här.
Att upptäcka: Vid Ekenäs finns
naturum Kosterhavet, fiskbutik och
restauranger. Efter du passerat Torget
kommer du att cykla förbi besöksträdgården Kosters Trädgårdar,
Kosters Kyrka och missa inte heller
trappan upp till utsikten Valfjäll.
Långagärde – Kilesand
Längd 5 km
Från Långagärde hamn cykla söderut i
riktning mot Torget. Härifrån
fortsätter du vidare med sikte mot
Kilesand. Längs detta stråk finns
möjlighet att göra många avstickare,
både till fots och på cykel.
Att upptäcka: Utsiktsplatsen
Ramnefjäll och örtrika strandängarna
vid Breviksbukten med mysiga
picknickbord och havsutsikt.
På Kilesandstranden kan du beundra
den vackra martornen, Kostertisteln.

Cykling och Allemansrätten
Få länder kan skryta med att ha en lag
som tillåter människor att vistas i
naturen, nästan var och vart vi vill,
bara vi tar hänsyn till markägare, till
djur och natur. Men tänk särskilt på att
Sydkoster är till större delar
naturreservat och bör respekteras som
sådant - cykla på vägar.
En minnesregel är att stigar går man
på och vägar kan man cykla på.
Vi föreslår att du istället kombinerar
cykelturen med bensträckare för
upptäcktsfärd bortom öns vägar.

Ta dig till Kosteröarna
Kosterbåtarna avgår från norra
hamnen i Strömstad under hela året.
Biljett köper du ombord eller i
automaten på kajen i Strömstad.
Linfärja Kosterlänken
Mellan Nord- och Sydkoster
(Långegärde-Västra Bryggan) går en
liten linfärja som är bemannad
sommartid för den som vill upptäcka
båda öarna. Övrig tid på året kan du
resa mellan öarna med Kosterbåten.
Överresan kostar 10 kr.
Naturreservat Kosteröarna
Känn er välkomna att besöka
Kosteröarna men tänk på att större
delar av öarna består av skyddad
natur. Vid Kosterbåtens
angöringsbryggor finns utförlig
informationsskylt där även
vandringslederna är markerade på
karta.
Guidade turer
Under din vistelse kan du även
uppleva Kosters skärgård från
vattnet, sommartid utgår kajak- och
fisketurer och sälsafari från Koster
eller följ med på en lärorik
strandguidning. På sommaren kan du
även följa med på guidad cykeltur.

Cykeluthyrning
Det finns möjligheter att hyra vuxenoch barncyklar vid alla bryggor på
Sydkoster där Kosterbåten lägger till.
Hämta här – lämna där; hyr cykel i
Ekenäs och lämna den i Långagärde
eller vice versa.
Egen cykel får du ta med på
Kosterbåten mot en avgift (70kr t/r).

För mer information:
Strömstad Infocenter
Tel: 0526-623 30, www.stromstad.se
Receptionen i naturum Kosterhavet
Tel: 010- 22 45 400
www.kosterhavet.se
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