Nr 1 Berghamn
Det här är 1:a destinationen av 6 som vi vill tipsa om.
Ett litet och trevligt ställe för dig som vill bort från välbesökta turistmål.

Välkommen till Berghamn – ett fiskeläge i Höga kusten!
Här finner du lugn och ro. I Berghamn finns ca 10 fasta hushåll, men mer än det dubbla under
sommaren!
Gästhamnen med omgivning hålls i skick av Berghamns fiskehamnsförening och det finns ännu
möjlighet att köpa färsk fisk sommartid.
I skogsbrynet ovanför gästhamnen ligger Berghamns kapell, ett av Sveriges största fiskarkapell, byggt
på 1750-talet. Följ stigen ovanför kapellet ut till klipporna på andra sidan, där kan man njuta av en
fantastisk utsikt över havet och bort mot Storön!

Här hittar du också en film om Berghamn.
Foto: Vy över Berghamn. Hans-Göran Bergman.
Berghamn har en lugn och väl skyddad hamn med goda inseglings- och angöringsförhållanden.










Information till båtgäster:
Förtöjning sker rakt mot kajen för att alla ska få plats.
Avgiften, 20 kr för 4 timmar och 60 kr för 5-24 timmar, betalas i hamnkassan på kajen eller via swish
till 123 6015804 (OBS! Nytt swishnummer från 2019!).
Dricksvatten finns i pumpen på kajen.
Toalett finns på baksidan av servicebyggnaden.
Bord, bänkar och grillplats finns både vid kajen och på stranden vid parkeringen.
Soptunna finns i gästhamnen.
Vedeldad bastu finns ute på klipporna bortom kajen.
Sommartid finns möjlighet att köpa färsk fisk.

Har du själv något favoritställe som du vill dela med dig av,
maila gärna en bild och en kort beskrivning till: nils.persson@vikingmedia.se
_____________________________________________________________________________________

Intresset för Båtsemester antas slå rekord i år
Osäkerheten kring Coronaviruset och smittorisker har gjort att allt fler avstår från utlandssemester.
Även husbilen verkar bli mindre populär då man ogärna besöker campingplatser.
Semestra med den egna båten har därför blivit högaktuellt.
Våra norrländska farvatten lockar med sina generösa naturhamnar och gästbryggor utan trängsel.
Närmaste dagarna kommer vi att berätta om 6 st. SMÅ ”smultronställen” som ofta glöms bort.
Många av destinationerna har vandringsleder och fantastiska utsiktsberg att kämpa sig upp på.
Senare under våren kommer du att få mera tips på smultronställen i vår närhet, både söderut och norrut.

