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Opplevelseskart
Bruk opplevelseskartet som et utgangspunkt for å bli kjent med hele den nye kommunen 
din. På baksiden finner du mer informasjon om noen av plassene, og ytterligere 
turbeskrivelser kan du finne på visitholmestrand.no, ut.no eller ved å google. God tur!

Bli med og jakte på gode minner - opplev hva Hof, Sande og Holmestrand har å by på! Fra 2020 er dette 
området din nye kommune, og her finnes det små og store opplevelser for hele familien. Bruk kartet som 
inspirasjon til neste søndagstur! Hvis du tar bilder og deler de på sosiale medier så merk de gjerne med 
emneknaggen #JaktenPåHolmestrand 
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Opplevelse
1 Eidsfoss
2 Reidvin-tunet og dresin
3 Botnemarka
4 Pilegrimsleden
5 Kyststien
6 Padleled
7 Heisen i Holmestrand
8 Granittsøylen Skibergfjell
9 Bølgebryteren
10 Kommersøya 
11 Utsiktstårn på Langøya
12 Badebåten Noah
13 Eikern turistbåt 

Badeplass
14 Sandsletta
15 Snekkestad
16 Hagemann
17 Dulpen
18 Skjervika
19 Holmsåsen
20 Kverntangen
21 Nordre Jarlsberg Brygge
22 Bekkestranda
23 Fantebukta
24 Gåserumpa
25 Hagasand
26 Sandvika
27 Svømmehall

Museum
28 Aluminiummuseet
29 Olav og Emma Duuns hus
30 Holmestrand museum
31 Jernverksmuseet 

Bygdeborg
32 Tjuvborgen ved Foksetjern
33 Vesle munken
34 Tjuvborgen, Åsdammen
35 Lærum
36 Tjuvberget
37 Løvaldborgen

Forsvarsverk 
38 Eidsfoss
39 Hanekleiva

Tursti
40 Lysløype i Sande
41 Lysløype i Botnemarka
42 Lysløype i Sundbyfoss 
43 Vestskogen
44 Skafjellåsen
45 Lysløype i Hof (Bråtan)
46 Mulåsen
47 Bergstigen (Historisk område)
48 Kyststien
49 Angers klev (Historisk område)
50 Solumåsen
51 Malmveien (Historisk område)

Kirke
52 Botne kirke
53 Holmestrand kirke 
54 Vassås kirke
55 Hof kirke
56 Sande kirke 
57 Eidsfoss kirke
58 Hillestad kirke

Klatrevegg
59 Eidsfoss
60 Fjellskar klatrefelt
61 Ravnåskollen
62 Hofhallen klatrevegg

Park/friområde 
63 Hagemannsparken
64 Dulpen
65 Tvillingbru
66 Smørstein
67 Bogen
68 Fjellhaug under Holm
69 Skjervika
70 Bassengparken
71 Mindre skateanlegg
72 Hundeparken
73 Bøplassen

Utsiktspunkt
74 Hvittingen
75 Montebello
76 Utsikten i park v/fjellheisen
77 Skibergfjell
78 Ravnåskollen

Bibliotek 
79 Holmestrand bibliotek 
80 Hof bibliotek
81 Sande bibliotek

Golfbane
82 Hof
83 Holmestrand
84 Sande

Alpint
85 Høgås alpinbakke
86 Breimyr hoppbakke

Utleie
87 Utleie av kano og elsykler  

på Hof Kro & Kaffe
88 Utleie av kajakk og SUPbrett 

på Intersport 
89 Skogshytter til leie,  

se bit.ly/skogshytter
90 Ødegårdbua til leie, 

se bit.ly/Ødegårdsbua

Gjestehavn
91 Holmestrand gjestehavn
92 Nordre Jarlsberg Brygge

Camping
93 Thorrud camping
94 Eikernveien camping
95 Holmsåsen camping
96 Sand camping
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TRANSPORT 

Tog
Togstasjon i Holmestrand  
sentrum og Sande.
• vy.no

Taxi
Vestfold taxi 
• vestfoldtaxi.no 
• Tlf: 33 42 02 00

Buss
Bussrutene 02, 021, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 93, 96 og 97 kjører i 
nye Holmestrand (flere av rutene 
kjører ikke i skolens ferier).
• vkt.no

Turistinformasjon
Visitholmestrand.no

Kommunen
Holmestrand kommune
• holmestrand.kommune.no 
• Tlf: 33 05 95 00 
Sande kommune
• sande-ve.kommune.no 
• Tlf: 33 78 70 00

Båthavn
Holmestrand
• holmestrandsmabathavn.no
• Tlf: 951 71 408
Sande
• njb.no/bathavna
• 465 18 993

8   Granittsøylen på 
Skibergfjell ble oppført i 
1877 og har blitt brukt til å 
beregne jordens omkrets. For 
å komme til Skibergfjell må 
du kjøre mot Eidsfoss langs 
vestsiden av Bergsvannet 
og ta av inn på Brekkeveien. 
Ganske snart kommer man 
til en auto ma tisert bom. Det 
koster 80 kr. å passere, men 
det er vel verdt pengene for 
bakken opp er lang og hard. 
Fra parkeringsplassen tar det  
ca. 1 time å gå opp til toppen 
av Skibergfjell. Flott utsikt! 
• bit.ly/granittsøylen

9   Bølgebryteren ligger 
tett på Dulpen friområde og 
beskytter havnen mot vind og 
bølger. Den er dessuten et 
300 meter langt tilholdssted 
for de som er glade i å fiske, 
store som små. Det er montert 
badetrapp for de som ønsker 
seg et friskt morgenbad. 

10   Kommersøya ble vernet 
som naturreservat i 2006, og 
har en helt spesiell geologi 
og et særpreget plante og 
dyreliv. Her kan du jakte på 
fossiler! For å komme til øya 
må du ha tilgang til båt eller 
kajakk, og det letteste er å 
legge til i ”Fantebukta”  
lengst nord på øya. Her  
starter også Kulturminneløypa. 
Kultur minne løypa er laget av 
Holmestrand og Sande  
kommuner og Vestfold-
museene, og viser den viktigste 
aktiviteten på øya gjennom 
historien siden 1600-tallet. 
• kommersoya.no

11   Utsiktstårn på Langøya 
Langøya har industri virksom-
het, fascinerende natur og 
store friluftsområder. 70 mål 
er åpne for allmenheten  
året rundt, og du kan finne  
et utsiktstårn her. Toalett  
og søppelkasser er også  
å finne i friområdet. 

12   Badebåt Noah  
Til de som ønsker å besøke 
Langøya, men som ikke 
kan benytte egen båt, 
tilbyr NOAH gratis bade-
båt i sommer. Båten går fra 
området Sundebrygga/
Havne  gata rett syd for bølge-
bryter til nordenden av 
Langøya.
• For oppdaterte båttider,  

se noah.no

13   Eikern turistbåt 
Fra slutten av mai til sep tem-
ber arrangeres charter turer 
for firmaer, sluttede selskaper, 
lag og foreninger. Båtturene 
starter fra Vestfossen, Sund-
haugen eller Eidsfoss. 
Bryggen i Eidsfoss finner  
du bak Eidsfoss Landhandel 
som ligger over gaten for 
Eidsfoss Kro. 
• mseikern.no

MUSEUM 
28   Aluminiummuseet 
formidler i et moderne 
arkitektonisk miljø et 100-årig 
industrieventyr i nasjonalt 
og globalt perspektiv med 
utgangspunkt i Holmestrand. 
Aluminiummuseet er stengt 
pga. større oppussingsarbeid 
frem til høsten 2019. 
• Weidemannsgate 8,  

3080 Holmestrand
• Tlf: 33 05 13 55
• aluminiummuseet.no

29   Olav og Emma Duuns hus 
«Fjellvang» er et museum og 
en villa i Holmestrand. Den 
er kjent som et kunstnerhjem 
siden forfatteren Olav Duun 
bodde her i årene 1914–1939.
• Olav Duuns vei 20,  

3080 Holmestrand
• Tlf: 33 05 62 71  
• bit.ly/Fjellvang

30  Holmestrand museum  
er et sjarmerende bymuseum i 
Holst-gården fra 1756. Museet 
ble opprettet i 1937 og eies 
og drives av Holmestrand 
Museumsforening. 
• Nils Kjærs gate 4,  

3080 Holmestrand
• Tlf: 33 05 39 22    
• holmestrandmuseum.

wordpress.com

31   Jernverksmuseet er 
en del av Vestfoldmuseene. 
Her kan du se imponerende 
jernovnskunst fra 1700- 
og 1800-tallet, samt solid 
støpejernhåndverk. I tillegg 
kan du nyte hagen til 
historiske Eidsfos Hovedgård, 
oppdage Kulturstiens perler 
mellom røde verksbygninger, 
blå innsjøer og grønne trær, 
og støpe tinnsoldater under 
de myldrende markeds-
helgene. 
• Åpent i perioden 18.5-1.9 

på ulike tidspunkter. 
• Hauane 5, 3095 Eidsfoss 
• Tlf: 922 19 412
• vestfoldmuseene.no/

jernverket-eidsfoss

 BADEPLASS
 Det er mange fine   

 steder å bade, både i 
innsjøene og i fjorden. 

Kartet viser noen av de større 
mer fasiliterte stedene. 
Se åpningstider for  
svømme hall: holmestrandif.
no/svoemming/fellesbad

BYGDEBORG OG 
FORSVARSVERK
Bygdeborger er enkle 
forsvarsverk fra førhistorisk 
tid. Borgene har trolig fungert 
som tilfluktsteder i urolige 
tider og sted for religiøse 
hand linger. I dag er det som 
regel kun tørrsteinsmurene 
som er tilbake, og sporene 
etter bygdeborgene kan 
noen ganger være vanskelige 
å finne hvis man ikke vet hva 
man ser etter. 

32  Tjuvborgen ved 
Foksetjern er et flott turmål 
med mye historie og nydelig 
utsikt. Ved parkeringsplassen 
langs Odderudveien har 
Botne historielag satt opp 
et skilt med kart og historisk 
informasjon. Derfra går det 
en merket sti opp til bygde-
borgen. Ifølge sagnet skal  
det ha holdt til en bande 
røvere her, røverhøvdingen 
Foksen og røverne Bjørn og 
Jøns. Les hele historien:  
bit.ly/Foksetjern 

34  Tjuvborgen, Åsdammen 
ligger øst for nordenden av 
Åsdammen og er tilgjengelig 
fra park er ingsplassen på 
Fjellskar. Tjuvborgen ved 
Åsdammen har også et sagn 
knyttet til seg. I følge sagnet 
ligger det en skatt i bunnen 
av innsjøen. 
De andre bygdeborgene 
er mindre tilgjengelige og 
kjente, og er for spesielt 
interesserte. 

Forsvarsverk finnes det  
to av på Eidsfoss:
Nr 1: I 1990 ble forsvarsverk 
satt opp på begge sider av 
Sagkollen, men ikke mange 
årene etter ble begge 
bunkerne nedlagt. 
Nr 2: Dette norskbygde  
for svarsanlegget ble bygget 
før andre verdenskrig.  
Mitral jøsen som stod her,  
var rettet mot veien på 
nedsiden av Geitekleiva  
på motsatt side av Eikern.
Det er også et mindre  
ti l gjenge lig og kjent  
forsvars verk på Hanekleiva 
for spesielt interesserte.

KLATREVEGG
Det finnes klatrevegger 
på Fjellskar, Eidsfoss og på 
Ravnåskollen, i tillegg til en 
klatrehall i Hof.

59  Eidsfoss klatrevegg er 
en nylig opparbeidet vegg. 
Klippeklatring utendørs!. 

60  Fjellskar er egentlig 
to klatre felt med ganske 
ulik karakter. Hovedveggen 
byr på noe av den letteste 
klatringen i distriktet. 
Hytteveggen byr på noe 
brattere klatring. 
• bit.ly/Fjellskar

61   Ravnåskollen – ved Vike-
vannet kan du kombinere 
topptur med klatring. 
• ut.no/sted/143810/

ravnaskollen

62   Hofhallen klatrevegg 
rett bak Kroa i Bråtagata  
med organisert klatring.
• bit.ly/Hofhallen

BIBLIOTEK
79   Holmestrand bibliotek
har også sjakkbrett og 
morsom fontene utendørs. 
• Dr. Graaruds plass,  

3080 Holmestrand
• Tlf: 33 05 95 70
• holmestrand.

vestfoldbibliotekene.no

80   Hof bibliotek
• Hofslundveien 4, 3090 Hof 
• Tlf: 33 05 95 80
• hof.vestfoldbibliotekene.no

81   Sande bibliotek 
• Revåveien 20, 3070 Sande
• Tlf: 33 78 70 60
• sande.vestfoldbibliotekene.no

TURSTI
Det er mange fine turer 
å gå. Om du ønsker å  

 gå tur i et historisk 
miljø kan Bergstigen, 
 Angers klev og 

Malmveien være  
fine alternativer. 

OPPLEVELSESKART FOR NYE HOLMESTRAND

OPPLEVELSE
 1   Eidsfoss er et samfunn med 
en egen ro og et historisk 
sus. Det lille tettstedet ligger 
i naturskjønne omgivelser 
mellom de to vannene 
Bergsvannet og Eikern med 
historiske bygninger, kro og 
norges eldste landhandel 
som fortsatt er i drift. Her 
kan du slappe av, oppleve 
kunst og kunsthåndverk eller 
få fortalt den spennende 
industrihistorien langs kultur-
stien, av en guide eller på 
museet. På turistkontoret 
kan du få informasjon og 
brosjyrer. Fra pinsen til slutten 
av oktober er det også flere 
spennende arrangementer, 
og da blir det et yrende liv  
på det lille stedet. 
• 3095 Eidsfoss
• visiteidsfoss.no

2   Reidvin-tunet er en 
perle som inneholder flere 
kulturhistoriske bygg i vakre 
omgivelser rundt Møller-
dammen. Toghaller og den 
gamle jernbanetraseen for 
Vittingfossbanen ligger rett 
ved tunet, og er nå turvei.
Men du har mulighet til å 
kjøre dresin på et lite stykke 
jernbane. 
• Dresinkjøring må avtales  

på forhånd, tlf: 941 50 718
• Sjekk ut arrangementer  

på Reidvin-tunet på:  
reidvin.no 

3   Botnemarka er skogene 
vest for Holmestrand. Her 
finner du et omfattende nett 
av merkede ruter for alle som 
vil på tur. Her ligger også 
to dagsturhytter som er eid 
av Holmestrand og Omegn 
Turistforening. 
• holmestrand.dnt.no/hytter 

4   Pilgrimsleden Tønsberg-
Oslo går gjennom Holme-
strand. Denne strek ningen 
kjennetegnes av flott natur og 
lite asfalt. Gode utgangspunkt 
for turen i Holmestrand er 
Botne Kirke og Botnestua på 
Gullhaug, hvor du finner gratis 
parkering.
• pilgrimsleden.no

5   Kyststien kan gåes i flere 
deler eller sammenhengende 
gjennom hele Holmestrand. 
Ved Bjerkøya kan du parkere 
på fastlandet og gå kyststien 
rundt hele øya. 
De 7 kilo meterne med ned-
lagt jernbane som slynger seg 
mellom Holmestrand og Sande 
er den nye kyststien. Ca 1,6 km  
nord for Holmestrand ved 
Tvillingbru er det etablert en 
ny rasteplass med lekeplass, 
bålplass og gapahuk. 
• bit.ly/NyKyststi

6   Padleled Vestfold er 
Norges første, sammen-
heng ende padleled, hvor du 
kan padle langs merkede 
og tilrettelagte ruter av ulik 
vanskelighetsgrad fra Svelvik 
i nord til Larvik i sør. Kart og 
turforslag er tilgjengelige i 
den gratis mobilappen Outt. 
• Les mer om padlerutene: 

bit.ly/padleled

7   Heisen i Holmestrand 
er en snarvei opp eller ned 
fra fjellet – til fots eller 
med sykkel, pluss en tredje 
inngangen til togstasjonen. 
Heisen finner du inne i fjellet 
på togstasjonen, nærmest 
inngang nord, og på toppen 
av fjellet i Roveveien 24, 
3080 Holmestrand. Heisen 
stenger etter siste togavgang, 
og åpner før første.

Bli kjent med  
nye Holmestrand! 
Opplevelseskartet gir deg en smakebit på aktiviteter 
i hele kommunen. Steder å besøke, vannaktiviteter, 
uteopplevelser, historiske plasser og mye mer. 

Mesteparten av aktivitetene foregår utendørs.  
Butikker, arrangementer og restauranter er ikke med  
i opplevelseskartet. 
På denne siden finner du utfyllende informasjon om noen 
utvalgte steder. Trenger du å vite mer så sjekk ut  
visitholmestrand.no, UT.no eller google deg frem. 


