Gölisnäs
INKOO

Gölisnäsin ulkoilualueella voi nauttia
kauniin kumpuilevasta metsämaisemas
ta, suojaisista merenlahdista ja ranta
kallioista. Paikassa on poikkeuksellisen
hyvät palvelut: useita laitureita, tulen
tekopaikkoja, kaksi saunaa ja vieläpä
majoitusmahdollisuus!

Gölisnäs sijaitsee Inkoon Orslandetin saaren eteläkär
jessä. Se on sekä monipuolinen retkisatama että maa
kravuille sopiva käyntikohde. Veneilijälle Gölisnäs
tarjoaa suojaisen satamapaikan hieman sokkeloisen
vesireitin päässä. Maitse tuleva kävijä saa puolestaan

Alueen pinta-ala 11,5 hehtaaria
Merikarttasarja B 632
Osoite Gölisnäsintie 222, 10270 Inkoo
Palvelut infotaulu, pysäköintipaikka, keittokatoksia,
käymälöitä, uimalaitureita, kiinnityspoijuja, venelaitureita,
soutuveneitä, lisäksi vuokrattavina: aittoja, mökkejä, kaksi
saunaa
Saapumisohje Käänny Helsinki-Hanko-tieltä (nro 51) kohti
Barösundia. Barösundin lossi vie Orslandetin saareen.
Seuraa viittoja "Bjurs", joissa on Vantaan kaupungin
vaakuna. Ennen Bjursin aluetta erkanee tie vasemmalle
Gölisnäsiin.

ajella viehättäviä rannikkoteitä ja kokea lossimatkan.
Gölisnäsissä pääsee nauttimaan kauniista eteläsuoma
laisesta saaristometsästä ja suojaisista lahdista. Alueen
sisäiset pikku polut risteilevät kumpuilevassa maas
tossa. Pohjoisosan sisälahden, Göliglon rannalla on
kivat rantakalliot, joilta voi vaikkapa onkia. Retkipäivän
päätteeksi on vielä tilaisuus rentoutua saunan löylyissä,
ja yön saapuessa vetääkin puoleensa jo vuokramökin
mukava sänky.

Tietoa retkeilijälle
Gölisnäs on saavutettavissa isollakin veneellä, sillä laiturin
luona on parhaimmillaan 8 metriä vettä. Gölisnäsin palve
luista ovat tervetulleita nauttimaan myös maitse tulevat.
Hekin pääsevät pienelle merimatkalle – Barösundin los
silla. Muutaman minuutin kestävän lossimatkan jälkeen
Barösundista perille Gölisnäsiin tuo n. 4 km pituinen
hiekkatie.
Gölisnäsin päivittäistä toimintaa operoi Hyvinkään Pursiseura. Alue on avoin kaikille. Alueen käyttäminen ei edel
lytä majoittumista. Gölisnäsissä on pientä maksua vas
taan mahdollisuus saunomiseen sekä yöpymiseen mök
eissä, kesäkuukausina joka päivä, touko- ja syyskuussa
viikonloppuisin. Majoitus on varattava etukäteen alueen
valvojalta. Alueella voi myös telttailla (maasto on kalli
oista), ja telttapaikan osoittaa alueen valvoja. Veneilijöille
on tarjolla laiturisähköä, myös soutuveneitä voi vuokrata.
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Esteettömyys
Gölisnäsissä ei ole esteettömiä palveluita tai reittejä.
Maastossa on jonkin verran korkeuseroja ja alueen
polut ovat pääosin kapeita metsäpolkuja, jotka ovat
paikoin juurakkoisia. Gölisnäsin laitureille on kuitenkin
helppoa kiinnittyä, ja osa alueen palveluista on laitureilta kohtuullisen helposti saavutettavissa.
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Majoitus
Iso aitta: 4 hlöä 45 €/vrk, lisählöt 12 €/hlö/vrk (max. 6 hlöä)
Pikku-aitta: 12 €/vrk/hlö (max. 2 hlöä)
Sviitti: 4 hlöä 55 €/vrk, lisählöt 12 €/hlö/vrk (max. 5 hlöä)
Kakkosmökki: 6 hlöä 80 €/vrk, lisählöt 12 €/hlö/vrk (max.
12 henkeä)
Saunat
Tilaussauna: 15 €/h
Yleinen sauna: 2 €/kerta
Muut palvelut
Laiturisähkömaksu: 3 €/vrk
Laiturimaksu: vapaaehtoinen, kävijän itse määrittelemä
Alumiinisoutuvene: 5 €/h, 10 €/päivä
Lisätietoja Gölisnäsin palveluihin liittyvistä asioista voi kysellä alueen valvojalta (p. 050 344 2411, käytössä 15.4.–30.9).
Ryhmien retkistä Gölisnäsiin tulee tehdä ilmoitus valvojalle
etukäteen.
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