Ut på tur med

Søndag 25. september inviterer vi til vandring på Bygdøy
Det er på tide å lee litt på seg igjen. Vi har bestilt fint vær og vil gå en tur i idylliske omgivelser på Bygdøy.

Turstart er kl. 11.00 ved Skøyen Båtforening innerst i Frognerkilen
Det er dårlig med offentlig parkering så det enkleste er å reise kollektivt. Ta buss 30 fra Jernbanetorget eller
Nationaltheatret til Karenslyst Allé. Derfra er det kort vei til oppmøteplassen (bildet over), dere ser den på sjøsiden av
gata.
Vi starter med å gå over til Bygdøy Sjøbad. Derfra følger vi kyststien forbi Paradisbukta til Hukodden. Blant annet
passerer vi minnestedet for tsunamiofrene.

Fotograf: Espen Stang

Turen fram til Huk er ca 4,5 km. Hva du gjør videre er fritt valg. En mulighet er å ta buss 30 tilbake til sentrum. En annen
mulighet er å gå videre til Kon-Tiki - og Fram museene og ta båt tilbake til Aker brygge. Turleder satser på å gå fra Huk til
Folkemuseet, om ønsket via Holocaust senteret på Villa Grande. Ved Folkemuseet er det igjen mulig å hoppe på bussen,
men et fint alternativ er å gå videre tilbake til Frognerkilen, enten via kyststien eller via en skogsvei. Dersom
anledningen byr seg, tar vi da gjerne en stopp på Rodeløkken Kafé.

Espen Stang er turleder. Lurer du på noe, ta kontakt på tlf 97984316 eller e-post til espesta@online.no
Det er ingen påmelding, men send gjerne en e-post eller sms dersom du vet du vil delta.
Kyststien er dessverre ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede, som navnet antyder er det delvis en ren sti.
Vel framme ved Huk er det muligheter for å kjøpe mat og drikke, men det er sikkert lurt å ha med litt til å
drikke og tygge på mens vi går fram dit. Gode sko er også en fordel.
Mer informasjon og kart finner du bl. a. her: https://www.oslofjorden.com/kyststi/oslo/kyststi_bygdoey_rundt_oslo.html
https://www.oslofjorden.org/kyststi/bygdoy/
NORILCO Oslo støttes av Oslo Kommune og Helse Sør-Øst RHF.

