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Långöns friluftsområde ligger söder om Ekenäs och 
består av Långösund på fastlandet och Långön. När 
man kommit fram till Långösund kan man följa en liten 
stig till det vackra sundets strand. Det är lätt att ta sig 

Långön
RASEBORG

Det är enkelt att ta sig till Långön 
genom att korsa det smala sundet 
vid Långösund endera med egen båt 
eller genom att hyra en roddbåt. Från 
stränderna öppnar sig en fantastisk 
utsikt över sundet och den inre skär
gården.

Områdets areal 10 hektar
Sjökortsserie B 633
Adress Sandnäsuddsvägen 320, 10600 Ekenäs
Service infotavla, parkeringsplats, eldplats, toaletter, 
förtöjningsringar 

Så här hittar man fram Sväng till vänster in på väg nr 
1102 (skylt Snappertuna-Raseborg) från Helsingfors-
Hangövägen vid Karis. Vik efter ca 4 km in på väg nr 1050 
till höger och fortsätt med den i ca 3 km. Sväng sedan 
till vänster in på vägen som leder till Sandnäsudd och 
Rösund och följ den ända till Sandnäsudd. Nästan vid 
slutet av vägen finns en skylt till vänster: Långösund.

till Långön genom att korsa det smala sundet med 
endera egen båt eller genom att hyra en roddbåt. 
Terrängen på Långön är varierande och man kan göra 
givande fotvandringar tillika som man plockar bär. 
Stränder na består på många ställen av släta berg och 
från syd spetsens storslagna klippor öppnar sig en för-
tjus ande utsikt över den inre skärgården.

Information till besökaren

Även de som inte har båt kan mot en liten avgift hyra 
en roddbåt för att korsa sundet. Roddbåten kan hyras 
från närbelägna Sandnäsudds butik eller sommarcafé. 
Butiken och caféet håller öppet dagligen under sommar-
månad erna, även på veckosluten. Hyresbåtarna finns vid 
sundet på Uuvis område. Det är lätt att hitta platser där 
man kan gå i land. För stora båtar finns det rejäla, flera 
meter djupa förankringsplatser både på östra sidan och 
i närheten av den sydvästra spetsen.

På Långön finns en trevlig utflyktsplats vid det smala 
sund ets strand. Där finns en rastplats med möjlighet att 
göra upp eld. De släta klipporna lockar även till solbad 
i det vackra landskapet.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området har inte service för rörelsehindrade. Långösund 
och Långön är inte lättframkomliga besöksmål, eftersom 
det finns stora höjdskillnader på området.
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