Vendelsö – pärlan i Vendelsöfjorden,
naturreservatet Vendelsöarna.
För dig som vill ta en paus och njuta i
rofylld, omväxlande, magisk och
mystisk natur
Längst ner i hamnen i Stavder ligger vår båt och väntar på dig.
Kanske är du lite spänd inför resan ut till ön, vad väntar
därute, hur ser det ut, vad möts jag av? Öar är speciella,
avskilda från omvärlden.
Du som har cyklat hit, kanske långt och i tuffa vindar, är uppe i
varv, hjärta och lungor har jobbat, kropp och själ vill pausa och nu väntar
Vendelsö på dig så du kan varva ner, fylla på energi och få nya intryck
att ta med dig på färden!
Direkt när du sätter foten på öns brygga blir den nya miljön påtaglig,
intrycken kommer från alla håll, nya ljud, nya dofter, ett annat ljus.
Alla sinnen suger åt sig och snart tar en annan känsla över, man andas ut
och känner lugnet som lägger sig över kropp och själ.
Nu väntar en promenad på 200 meter upp mot vandrarhemmet,
1800-talsgården Ludvigs gård, för varje steg du tar sjunker
axlarna ner. Stanna upp, se ut mot havet och fastlandet, sätt dig
på en sten, njut av tystnaden och känn hur du välkomnas och
omsluts av ön.

När du installerat dig på vandrarhemmet och kanske mött
några av de andra gästerna så väntar dig en rogivande
men också dramatisk ö, gå dina egna vägar, känn efter
hur ön talar till dig och leder dig till just din speciella plats.
Kvällen lägger sig till ro och du kan grilla, äta din mat på innergården
och samspråka med andra gäster eller så hittar du din alldeles egna vrå.
Det är du som väljer.

Sov gott mellan manglade lakan, den nya dagen välkomnar dig med en
fågelsång utan dess like, under takåsarna bor svalor och starar. Runt
husknuten huserar bl.a. sädesärlor, trastar o lite längre bort kan man få se
rovfåglarna sväva.
Vaknar du extra tidigt så ta chansen, smyg ut barfota i det daggvåta
gräset, känn hur nära naturen du är. Kanske tar du ett morgondopp
som ger dig kraft och energi att möta den nya dagen!
***
Inte bara ön utan även vi, Helén och Lars, som driver vandrarhemmet, ser
fram emot att ha dig som gäst, varmt välkommen till oss!
Lyft luren eller skriv en rad så bokar vi in din upplevelse!
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