VANDRA I SÄFFLE

Låt solen visa vägen

Värmlandsnäs är den stora halvön mitt i Vänern som
stoltserar med flest soltimmar i landet. Här göms stora
naturskatter som bäst upplevs per fot.

TA MED:
•
•
•
•

Kikare
Kamera
Fikakorg
Badkläder
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VANDRA PÅ EKENÄS - ÅKERSHUS - LADHOLMEN
Ekenäs - väl värt ett besök
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Längst ut på Värmlandsnäs ligger Ekenäs. Här ute finns det fyra olika leder.
Den första leden börjar vid servicehuset vid Ekenäs Gästhamn och är ca. 1 km lång.
Leden går ut till Ladholmens sydspets och här erbjuds en fin vy utöver Vänern. Här finns ett
vindskydd med iordningsställd grillplats. Denna del av leden är handikappsanpassad.
GPS 		

59.228318,12.733036

Utsiktspunkt med fantastisk vy över Vänern
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Den andra leden viker av från första efter ca 500 m och går runt Ladholmen. Denna led

Ekenäs Gästhamn

slutar vid Åkershus badplats. Missa inte avstickaren från denna led till Ladholmens finaste
utsiktspunkt! Du kan här njuta av en storslagen vy över Vänern och Lurö skärgård och med
nationalparken Djurö i öster och Kinnekulle i syd. Skärgården som omger Ladholmen ingår i
Luröskärgårdens naturreservat. Leden är ca 2 km.
Ta på badkläderna
Vid Åkershus finns områdets, ja kanske Säffles, bästa badplats. Långgrunt med en fin
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sandbotten. Här finns det ett utedass. Från parkeringen vid Åkershus kan man även gå
en kortare led direkt till gästhamnen. Denna led är ca. 1 km lång och går längs med åkern.
Leden är ett trevligt alternativ att gå för dig som är badsugen som inte vill gå på vägen eller

Lederna bjuder på fantastiska Vänervyer
Foto: Säffle turistbyrå

för dig som vill gå en kortare tur.
Vitsand bjuder på vacker vy
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Från Åkerhus börjar den tredje leden som är ca. 1,3 km. Denna led sträcker sig upp till
Vitsand. Viken vid Vitsand erbjuder en vacker vy ut över Vänern. Här finns vindskydd och
iordningsställd grillplats samt rastplats med bord. Leden går runt viken samt i en slinga,
delvis på allmän väg.

Psst!
Sommartid kan du fika eller äta gott
i Ekenäs Gästhamn.
Vi önskar dig underbar dag i solen!
Har du frågor? Kontakta Säffle Turistbyrå
+46 (0)533- 68 10 10 tourist@saffle.se

www.destinationsaffle.se

Åkershus
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VANDRA PÅ EKENÄS - ÅKERSHUS - LADHOLMEN
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Visste du att...
Värmlandsnäs sydspets tillhör en av
Sveriges bästa inlandslokaler för sträckande
fåglar vår och höst. Hit lockas många fågelintresserade
varje år. Här kan du få se havsörn, fiskgjuse,
sjöfåglar, gäss och svanar m.m.
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