Bredholmen
BORGÅ

Ön, som ligger på den norra sidan
i ett skyddat sund, har klippiga stränder
men gömmer i sitt inre en tät granskog.
Bredholmen är en bekant etapphamn för
många, men även ett utmärkt utflyktsmål.

Bredholmens skyddade sund ligger i östra delen
Pienennetty
av Borgå skärgård,
nära Brokholmens och Norra
40,8% När den sydvästliga vinden
Sandöns friluftsområden.
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Information till besökaren
Lättast kommer man till Bredholmen från väster, där
det finns en 4,2 meter djup farled.
Bredholmens strandlinje är bergig i varierande grad. Det
är lättast att ta i land på södra sidan av ön, där det finns
förtöjningsringar och -bojar. Observera att man inte får
använda ankare i sundet på grund av kablar längs med
havsbottnen.
På Bredholmens södra sida finns även en infotavla,
eldplats och toalett på den bergiga stranden.
Tirmo hamn med service ligger ca 7 km
till nordväst.
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tilltar till stormstyrka, kan båtfolket navigera söder
om Bredholmen mot Västersundet. I skydd av sundet
försvinner sjögången nästan helt och det går att förtöja
båten vid en boj i väntan på att stormen ska bedarra.
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Områdets areal 13 hektar
Sjökortsserie A 620
Kordinater 60° 13.731', 26° 0.722' (WGS84)
Service infotavla, eldplats, toalett, förtöjningsringar,
förtöjningsbojar

14.0
2.5

Långhällen

Tillgänglighet för rörelsehindrade

7.0

Norra Sandö
Virskären
Nat.sk.omr.
4.5

Sandön

Vastaholmen

Sandökobben
17

Området har en varierande bergig terräng med stora
höjdskillnader. Båtarnas förtöjningsplatser ligger på
strandklippor som sluttar neråt och som kan vara hala
speciellt vid regn. Det kan ställvis vara svårt att röra sig
i skogen på grund av kullfallna träd.
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