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Mannsnavnet Gumo kan ha gitt navnet til øya, som på 1500-tallet het Guwøenn.
Gumøy er et paradis for de som ønsker seg en turopplevelse utenom det vanlige,  
langs gamle ferdselsveier og stier som bukter seg gjennom landskapet.

Langårsund er en del av vannveien langs kysten som er brukt i uminnelige tider, spesielt 
når uværet herjer lengre ute i skjærgården og på utsiden av Jomfruland. Navnet stammer 
fra den tiden da de sjøfarende måtte bruke langårer for å komme gjennom det trange 
farvannet. På det smaleste er det bare noen meter fra Langøy til Gumøy, og i mange år  
har det vært lansert planer for en bruforbindelse fra Fossing, via Langøy til Gumøy. 

På Gumøy finner du det mest varierte turterrenget i hele skjærgården, og  du bør ikke 
bli forundret om du ser rådyr, rev eller hare på turen.  
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TURTIPS:
Fra ferjekaia på Tangane kan du følge veien fram til Gumøy Feriesenter og  Ellegård. 
Ferjekaia er også startsted for en merket kultursti. Langs denne stien står opplysningsskilt 
om skog, gruvedrift, istrafikk og bosetting på øya. 

På Ellegård er jordene lagt ut til en ni- hulls privat golfbane. Det går sti videre til østre 
Gumøyknute, ett av de fineste utsiktspunktene i hele øyriket. Nær “knuten” ligger en godt 
bevart gravrøys fra bronsealderen.

Fra østre knute går det en grei sti ned til Skutevika, en lun havn nordøst på Gumøy. Hele 
sommeren er vika full av store og små båter. Her er strand for ungene, svaberg og store 
grasbakker. Fra Skutevika kan du gå stien langs sjøen tilbake til Tangane og ferjekaia.  
Da kommer du rett forbi Sveivdokk, der man kan få kjøpt økologiske landbruksprodukter.

Et annet forslag til tur på Gumøy er å starte fra den sørvestre enden av Gumøy.  Her kan 
ferja legge til etter avtale. Herfra kan du følge stien opp til vestre Gumøyknute, 100 moh.  
På toppen står den gamle vakthytta som ble satt opp av forsvaret på slutten av 1800-tallet. 
På slutten av Napoleonskrigene sto det en signalstasjon på denne toppen.

Er du sprek og har god tid, er det mulig å følge sammenhengende stier og veier fra vestre 
Gumøy til Roligheten, helt nordøst på øya.

Les mer: www.visitkragero.no
www.gumøy.no
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