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TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Søndagsvika ved Eiternes er et universelt utformet og merket turmål i nærheten av Gravvik. Turen er ca 1,2 km
hver vei og har utsikt til Leka, Risværøyene og Vikna. Stien til Søndagsvika er en gammel kjerreveg som ble brukt
av gårdbrukerne i nærområdet. Langs stien (ca 600 m fra start) var det uttak av torv som ble tørket
og brukt til brensel. I Søndagsvika ble det hentet skjellsand til hønene som bl.a. ble brukt til kalktilskudd. Obs! Fra
starten av stien er det bilvei. Den er kun for hytteeierne, innkjøring forbudt.
Søndagsvika at Eiternes is a universally accessible and signposted path. The trip is 1,2 km each way with a view
towards Leka, Risøyværene and the Vika Islands. The path to Søndagsvika is an old road used by farmers in the
area. Alongside the path (approx. 600 meters in) peat was extracted, dried, and used for fuel. Please note: At the
start of the trail there is a road for cabin owners only. Do not drive or park here.
ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra FV17 ta av ved Foldereid inn på Fv770 mot Rørvik. Følg denne i ca. 20 min, deretter inn på Fv771 mot
Naustbukta. Følg skilt mot Eiternes. Også mulig å ta av fra Fv17 mot Bogen og deretter følge veien til Naustbukta.
Fra Rørvik følger du Fv770, gjennom og forbi Kolvereid et stykke, deretter inn på Fv771. Parker ved
informasjonstavle ved turens start.
From FV17 turn off by Foldereid onto Fv770, towards Rørvik. Follow this for approx. 20 minutes, then turn onto
Fv771 towards Naustbukta. Follow signs to Eiternes. Alternatively, to turn off FV17 towards Bogen, then follow the
road to Naustbuka. Park by the informational board at the beginning of the path.
OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Dagligvarebutikk/grocery shop (10 km), Asplia Feriehus(30 km), Bakkalandet Hotell (bakkalandethotell.no, 35 km),
Innfarten As (gas station and eatery, 35 km), Leiligheter i Bogen/ Apartments (40 km).

