Årets

båtkommune

2022

Velkommen til

Holmestrand
Familiegjestehavn

Foto: VisitVestfold/ Simen Sørhaug
Utsikt over by og fjord! Ta fjellheisen opp til Rove.

Opplev Holmestrand
Ting dere kan finne på
Hva med å gå den nydelige kyststien langs
kysten til Sande, der den gamle jernbanen gikk?
Eller ta heisen fra sentrum opp på fjellet, og
utforske området?

rasteplass med lekeplass, bålplass og gapahuk. Flott sted for en picnic!

Bølgebryteren ligger tett på Dulpen

togstasjonen, nærmest inngang nord, og på
toppen av fjellet i Roveveien 24. Badeplasser
finnes flere steder, både i innsjøene og i fjorden.

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.

Kyststien er de 7 kilometerne med nedlagt

Aluminiummuseet formidler i et moderne

Heisen til Rove finner du inne i fjellet på

jernbane som slynger seg mellom Holmestrand
og Sande. Her er Holmestrand Fjordhotell en
god start for turen. 1,6 km nord for
Holmestrand, ved Tvillingbru, er det etablert en

arkitektonisk miljø et 100-årig industrieventyr i nasjonalt og globalt perspektiv med
utgangspunkt i Holmestrand.
Weidemannsgate 8

Kart på biblioteket

Padleled Vestfold er Norges første, sammen-

Ytterligere turbeskrivelser kan du finne på
visitholmestrand.no og ut.no

og morsom fontene utendørs.
Dr. Graaruds plass.

hengende 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 Outtt.
På Intersport i Holmestrand sentrum kan du
leie SUP-brett og tube!

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. visiteidsfoss.no

Kart finner du på nettsiden til Holmestrand kommune eller på biblioteket.

På holmestrand.kommune.no finner du
oversikt over badeplasser, badekvalitet,
og en rekke beskrivelser av aktiviteter for
familien i området.

God sommer!
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Holmestrand bibliotek har også sjakkbrett

Reglement for Holmestrand gjestehavn
1. Reglementets virkeområde
• Holmestrand gjestehavn, som omfatter gjestebryggene i Havnegaten.
• Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement.
• Gjestehavna er åpen i perioden 1. april til 15.oktober. Bruk utover dette kan gjøres etter
avtale med havnekontoret
2. Generelle bestemmelser
• Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge havnekontorets anvisninger.
Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
• Holmestrand er en familiehavn. Det skal være nattero kl. 23.00. Musikk fra båtene,
uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere naboskap.
• Båter fortøyd i gjestehavna skal være «bebodd».
• Ankringsforbudet (pga. sjøkabler) gjelder hele indre havn.
• Næringsvirksomhet og reparasjoner er ikke tillatt uten tillatelse fra havnekontoret.
• Båten skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyd med strekkavlastere.
• Båteier og fører har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap
eller gjester volder på bryggeanlegget, andre båter eller andre deler av havneanlegget.
Skader skal umiddelbart rapporteres til havnekontoret.
• Båter skal føres med forsiktighet i havna etter «no waves» prinsippet.
3. Spesielle hendelser
• Åpen ild og grilling er ikke tillatt i havneområdet. Brennbart materiale skal ikke kastes i
containere eller søppelkasser. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av
drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land.
• Søppel kastes i utplasserte kildesorterings kontainere
• Hunder skal holdes i bånd.
• Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.
4. Betalingsbestemmelser
• Alle båter som ligger i gjestehavnen fra kl. 20.00 skal betale leie.
• Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt
fortøyningstau.
• Betaling skal skje på automatene i havnen.
• Ubetalt leie belastes med administrasjonstillegg pr. påbegynte døgn.
Havnereglementet håndheves privatrettslig og havnekontoret har tilbakeholdsrett i
båten til alle omkostninger er betalt.

Havnevertene
kan nås på telefon
476 53 456

For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm
og lignende, henvises det til informasjonstavler i
gjestehavna og ved havnekontoret.

holmestrand.kommune.no

