Utö Runt 15 km
En makalös vandring där du möter havet på båda sidorna av Utö. Från Utö utegym vandrar du till
Barnens Bad och följer sedan den Blå-Gula markering mot norra Utö. Sista delen, innan vägen, är
ganska tuff. När du kommer till Krokavägen så följ den tills du passerat husen vid Kroka. På vänster
sida finns Blå-Gula markeringar i staketet där du ska gå in. Du följer sedan havet ända till Rävstavik.
Delar av denna sträcka är tuff men ta det försiktigt så fungerar det. Om du känner för att avsluta
rundan i Rävstavik så följ den orangemarkerade breda stigen till Utö Värdshus. Du som fortsätter har
mycket att uppleva. Stigen tar dig förbi gamla fiskarstugor, genom urskog, över spänger tills du
kommer till en bred grusväg. Gå över den och ta dig genom skogen till nästa breda grusväg. Följ den
vägen och följ sedan markeringen som leder dig åter in i skogen och upp på bergsknallen ovanför
Sjödalsholme. Innan du kommer till markering som tar dig in i skogen så ser du en vattenspegel
mellan träden. Det är Våtmark Fladen. Ta gärna en avstickare och se på fåglarna i våtmarken och
lyssna till plasket från gäddorna.
Stigen tar dig tillbaka till Gruvbyn och utegymmet där du kanske avslutar med ett pass.
Längs hela rutten finns fina platser att stanna till på och kanske ta ett bad eller bara njuta.
Stanna till ibland, lyssna och se dig omkring. Det händer mycket i skogen på 5 minuter.
DESTINATION UTÖ EKONOMISK FÖRENING
Har du lust att ge stöd till föreningen i vårt arbete att sköta stigar och utegym?
Vårt SWISH-nummer är 123 508 75 23
Tack för att du besöker Utö och välkommen åter

Klicka på länken när du använder din mobiltelefon, så öppnas rutten i Google Maps.

Länk till rutten
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ngsd8885Dh8Kvl1iNVluOo4gEoQb6Kci&ll=58.9560880
030003%2C18.27265781957999&z=13

The Utö Circle 15 km
An incomparable walk where you meet the sea on both sides of Utö. From Utö outdoor fitness center
you walk to the “Barnens Bad” and then follow the blue-yellow marking towards the north of Utö.
The last part, before the road, is quite tough. When you reach Krokavägen (Kroka gravel road), follow
it until you pass the houses at Kroka. On the left side there are blue-yellow markings in the fence
where you will enter. Then follow the sea all the way to Rävstavik. Parts of this path are tough but
take care, it will work. If you feel like finishing the round at Rävstavik, follow the orange marked
broad path to Utö Värdshus.
You who continue have a lot more to experience. The path takes you past old fishermen's cottages,
through the forest, over the banks until you reach a wide gravel road. Pass it and walk through the
forest to the next wide gravel road. Follow that road and then follow the marking that leads you back
into the forest and up the mountain peaks above Sjödalsholme. But before you get to the marking,
that takes you into the woods, you'll see a water mirror between the trees. It is Wetland Fladen. Feel
free to take a poop and look at the birds in the wetland and listen to the splash from the pike.
The path takes you back to the village (Gruvbyn) and the outdoor fitness center where you may end
up with a workout.
Along the route there are many nice places to stay on and maybe take a bath or just enjoy.
Stop at times, listen and look around. It happens a lot in the forest in 5 minutes.

Thanks for visiting Utö and welcome back
DESTINATION UTÖ EKONOMISK FÖRENING
www.uto.se
Facebook: utö.se

Clicking on the link when using your mobile phone, will open up the route in Google Maps.
Link to the route
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ngsd8885Dh8Kvl1iNVluOo4gEoQb6Kci&ll=58.9560880
030003%2C18.27265781957999&z=13

