
Markerad led
Omarkerad led

Trysunda betyder tre sund. På medeltiden fanns det tre sund på ön men 
landet höjdes och två av de tre av sunden har numera grundats upp och 
försvunnit - endast inlogget till viken kvarstår och ligger väl skyddat. 

Var hittar jag turlistor för båttraken?
På www.mfulvon.se hittar du tidtabeller 
till Ulvön. Du kan också besöka många 
av våra InfoPoints för att hämta tidtabell 
eller besöka vår Turistinformation vid 
Högakustenbron sommartid.

VilVilka matställen nns på Trysunda?
På     Trysunda Vandrarhem erbjuds 
frukost, ka och enklare mat. Frukosten 
måste förbokas.

Var kan jag bo på Trysunda?
PPå Trysunda Vandrarhem nns era 
olika boendemöjligheter, 4-bäddsrum, 
2-bäddsrum, Williamstugan och 
Juliastugan. På Trysunda nns även en 
__gästhamn med plats för cirka 25 båtar, 
servicehus med kök, dusch 
och toalett samt 
ttvättstuga.

Vad kan jag uppleva på Trysunda?
Ön är ett naturÖn är ett naturreservat med många na 
stigar som leder från hamnen ut till 
badvikar och vackra utsiktsplatser. I 
hamnen nns vandrarhem, café och 
butik, ett     kapell från 1600-talet och en 
mindre handelsbod. Här nns även 
ett      skemuseum att besöka.

I     BjörnviI     Björnviken nns en n sandstrand 
med grillplats och dass. I skogsbrynet 
står en gammal rostig lokomobil som 
lämnats kvar sedan det fanns en gruva 
på ön.     Storviken har renspolas av 
havet och har en vidsträckt 
klapperstensstrand.

    Rödskaten består av röda klippor, 
klart vatten, stenbetonade stränder och 
barrskog. På Rödskatan nns två 
grillplatser och ett utedass. Här nns 
även Malmgrottan, som skapats 
naturligt genom en diabasknalle som 
rasat och bildat en 10 meter lång sal.

    Juliavi    Juliaviken är inringad av klippor och 
en liten strand. I viken nns en stuga 
som kan hyras via Trysunda vandrarhem.

    Bockviken ligger på 
norra sidan ön och här 
har man en fantastisk 
kvällssol, med 
promenadavstånd från 
hamnen.

Välkommen till Trysunda

       TRYSUNDA 
VANDRARHEM
+4670-284 30 38
kontakt@trysundavandrarhem.se
trysundavandrarhem.se
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