Vandrarens Nagu Vaeltajan Nauvo Walkways of Nagu
Jungfrudansen Finby - Kyrkbacken (& Nagu-nalles egen stig)

Jungfrudansen Finby

1

Start:
Höjdskillnad:
Längd:
Karaktär:

2

Kyrkbacken (& Nagu-nalles egen stig)

Start:
Höjdskillnad:

Vid gästhamnen.
Start 1 meter över havet.
Högsta punkt 25 meter över havet.
6 km. Vandringstid: 1,5 timmar.
Vandringen tar dig på en tidsresa, året
är 1910. Skogsstig, sandväg och
asfaltväg. Stigningen till
jungfrudansen är relativt svår. Du kan
välja bort jungfrudansen och följa
Finnäsvägen vidare till prästgården
och fotbollsplanen.

Längd:
Karaktär:

Vid gästhamnen.
Start 1 meter över havet.
Högsta punkt 22 meter över havet.
3,4 km. Vandringstid: 1 h.
Följ med Signe på en promenad och
bekanta dig med Kyrkbacken år 1910.
Skogsväg, lätt stigning upp till
klockstapeln, asfaltväg.
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Börja här
Tavla med skylt

100

200

300

Följ stigen

Om stigarna
Två stigar visar ett annorlunda liv i Nagu.
Signe är 18 år gammal år 1910 och vill gärna berätta om
sitt Nagu. Du får välja om du vill följa henne runt
Kyrkbacken, eller om du vill höra henne berätta om
jungfrudansen i Finby och livet på prästgården.

Allemansrätten

Parallellt med Kyrkbacken stigen (2) går Nagu-nalles
egen stig för de yngre. Frille-marsvin, Ormen Olle och
Leoparden Lala, är sugna på äventyr. Längs stigen
Nagu-nalles egen stig finner de äventyret bland fjäderfä,
dansande humlor och skogsväsen.

ger dig rättighet att röra dig i naturen, men också
skyldighet att visa försiktighet mot naturen, djurlivet
och markägaren. Håll dig till den utmärkta stigen och
kom ihåg att det är förbjudet att göra upp eld utan
markägarens tillstånd. Håll hunden kopplad och lämna
inga sopor efter dig i naturen. Stigarna har olika
svårighetsgrad, men också under de lätta vandringarna
kan det vara bra att klä sig bekvämt med stadiga skor.

Nagu-nalles egen stig är ett samarbete mellan barnen och ungdomarna i
musik- och bildkonstskolan Art-Dur, Nagu hembygdsförening r.f. samt
författaren Henrika Andersson.

Tag med dig en flaska vatten, eller varför inte en
picknickkorg med mat, så kan du med god tid njuta
av den vackra miljön.
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