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Holmen og Sandøya er de minste og kanskje mest bortgjemte
øysamfunnene i Træna som anløpes av lokal rutebåt. Begge har
tette små bebyggelser, store vakre strender og koselige gamle
småbruk og havner.
Holmen og Sandøya har ikke fått utdelt turbøker slik som Husøy,
Selvær og Sanna, men vi har markert noen anbefalte turmål.
Øyene er nokså små, så man kan lett utforske hele på en dagstur.
Gårder og hus her blir for det meste kun brukt som feriehus, men
alle blir brukt jevnlig og setter pris på sitt privatliv - ellers kan man
gjerne utforske bebyggelse, gårdstun og utmark.
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Hvordan komme seg til Holmen og Sandøya

Husøy

Lokal rutebåt m/s “Sanna” går fra fergeleiet på Husøy og
anløper Sanna, Sandøy, Holmen og Selvær hver dag. Det
anbefales å ta dagsturer onsdag eller fredag, da det er da det
er flest avganger. Turen tar ca.15 minutt, og voksenbillett
koster 50,- til Sandøy og 60,- til Holmen, barn er halv pris.
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www.tenktraena.no
turistkontoret@trana.kommune.no
(+47) 40 44 16 92
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Båtruter finner du i turistinformasjonen, på fergeleiet, eller
på nett: www.177nordland.no eller www.tenktraena.no

m/s

Holmen og Sandøy er behovsanløp, så det er viktig å si fra til
mannskap hvor dere vil og når dere vil returnere. Det er
derfor viktig å planlegge i forveien når dere vil reise til og fra
øyene - og sjekk rutene nøye.
Båten kan bestilles på telefon: 975 91 114 (før 13:00)
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1: “Holm-Sán”
Den mest populære grunnen til å
reise til Holmen er den fantastisk
flotte stranda. NB: Når det er
høyvann flør hele stranda over,
så pass på så du ikke blir
strandet på Marøy eller
Austholmen!
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2: Holmen kirkegård
En av Trænas tre kirkegårder,
og har både gamle og nye
monumenter.
3: Alma og Theodor’s
barndomshjem
som kjent fra historien om
“Træna-Hawaii”. NB: Dette er en
privatbolig!
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4: “Nordsand”:
Også Sandøy er populær
for sin flotte badestrand.
På
grunn
av
Sandøy’s
tilknytning til Hawaii blir stranden
ofte kalt “Waikiki beach”!
5: Nordsandøy-tunet:
Gården blir ivaretatt av Jann Sandøy,
sønnen til Alma Sandøy, som gjerne
tar imot besøk. Her finnes et nytt
veggmaleri (malt 2016) på “Låven
med det rare i” og flere monumenter
og små gårdshus.
6: Vala:
ei lita bukt hvor det er gøy for barn å
vasse og lete etter skjell, og det finnes en
lun grillplass i nærheten.
7: Møla:
Runde fine svaberg og fin rullesteinsfjære med
utsikt til Trænfjorden - en kjempefin piknikplass.

