
Ringshaugstranda Tur 22 – 23

Ringshaugstranda i Tønsberg er en av Vestfold beste og mest populære badestrander. Stranda
har fått statusen Blått flagg, en eksklusiv bemerkelse. Blått flagg gir trygghet for at stranden
er på et høyt nivå, når det gjelder miljø, sikkerhet, service og vannkvalitet. Området er også
et populært turmål for de lokale. Kyststien går gjennom området, og store deler av området
har også parkpreg. 

Vi anbefaler å sette bilen på den største parkeringen helt i nord på stranda. Herfra er det en kort
bæring av kajakker og utstyr ned til stranda. Sesongåpne toaletter med tilgang til ferskvann flere
steder på stranda. Ved toalettanlegget på odden i nord på området har du også tilgang til utedusj i
sesongen. Nærmeste dagligvarebutikk ligger på Tolvsrød, en drøy kilometer lengre vest. 

Ringshaugstranda is one of Vestfolds best and most popular beaches. The beach have been given the status
as “Blått flagg” (“blue flag”), exclusive marking. “Blått Flagg” gives safety that gives the beach high level

when it comes to environment, safety, service and water quality. The area is also a popular tour goal for locals.
The coast path (Kyststien) goes through this areas. 

Brann Fire 111
Politi Police 112
Ulykke Accident 11316

Nyttige adresser/useful addresses

Skallevold Camping www.skallevold-camping.no
Furustrand Camping http://furustrand.no/
Færder nasjonalpark www.ferdernasjonalpark.no

Vallø

FOTO: TROND GLESAASEN

La kajakken gli sakte gjennom det unike skjærgårdsland-
skapet i Færder nasjonalpark! Verne området strek ker seg
fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Is tidene har slipt og
formet landskapet til å bli noe helt spesielt i verdensmåle -
stokk. Her finner du også et rikt naturmiljø med mange
sjeld ne arter. Menneskene har satt sine spor gjennom mange
tusen år. I dag er det et av de mest  besøkte frilufts områdene
i Norge. Atferds reglene finner du på
www.ferdernasjonal park.no/atferdiparken.

Velkommen ut i nasjonalparken og til besøks senteret på
Verdens Ende for å lære mer!

Færder National Park: Let your kayak glide slowly among
the unique islands, islets and skerries of the Færder

National Park! This protected area stretches from Ormøy in
the North to Færder Lighthouse in the South. Here, the ice
ages have honed and shaped the landscape into something
quite extraordinary even by global standards and the natural
environment is now home to a rich variety of rare species
of plants and insects. People have left their mark through
many thousands of years. Today, it is one of the most visited
outdoor areas in Norway. The national park is run on the
principle of conservation through use, so you are welcome
to experience the park, but we need your help to look after
it. The park rules and regulations can be found here (in Nor-
wegian): www.ferdernasjonalpark.no/atferdiparken. 

Welcome to the Færder National Park. Please visit us at the
visitor center at Verdens Ende to learn more.

La vinden ruske
deg i håret så
lenge du har noe.
Ha en herlig
padletur!

�



22 Ringshaug   –   Karlsvika   –   Retur7 km Ca. 2 timer

Ringshaug   –   Karlsvika   –   Retur

Etter utsett padler du ut til moloen. Rund denne og legg kursen
nordover. Her padler du et stykke langs det parkmessige friom-
rådet til du kommer til Ringshaugholmen. Vær oppmerksom på
at det kan være hard vind i området, så her anbefales det å
holde seg nærme land. 

Etter å ha rundet det lille neset, ser du inn mot Skallevold-
stranda, en langstrakt og langgrunn badestrand. Her er det fint
å legge inn en rast, eller en overnatting på campingen hvis det
frister. 

Turen forsetter langs land i et litt mer urbant miljø, med stran-
deiendommer helt ned til sjøen. Neste stopp er Karlsvika, et
stort, idyllisk og usjenert friområde som innbyr til en pust i bak-
ken og en lang rast. Retur samme vei som du kom. 

A great paddle tour in open landscape, in a popular area
with big and shallow beaches. 

Andre turer fra Ringshaugstranda
Other tours from Ringshaugstranda

23 Ringshaug   –   Torgersøya rundt   –   Retur
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23 Ringshaug   –   Torgersøya rundt   –   Retur13 km Ca. 3 timer

Fin rundtur rundt Torgersøya. Øya ligger på grensa
til Færder nasjonalpark, og er et godt tilrettelagt og
mye brukt rekreasjons- og friluftslivsområde.  

Etter utsett går turen sørover langs Ringshaugstranda. Vær opp-
merksom på at det kan være hard vind i området, så her anbe-
fales det å holde seg nærme land. Sør på stranda passerer du
Furustrand camping før du padler videre ut mot Vallø, en halvøy
med lang industrihistorie. Ytterst på odden ligger det et gammelt
kanonbatteri fra 1800-tallet. Her kommer ingen båter til, så her
er det fint for en padler å ta en rast og en benstrekk. 

Ruta krysser så over til Torgersøya. I høysesongen kan det være
mye båttrafikk her, så vær litt ekstra oppmerksom. Her er det
godt tilrettelagt for telting og andre friluftslivsaktiviteter, så her
anbefaler vi å legge inn en overnatting eller rast i bukta på nord-
siden. Videre følger ruta østover langs land. Du passerer først
Torgersøy fyrstasjon på østsiden av øya, en fyrstasjon som ble
opprettet rundt 1850 og som nå er fredet. Når du igjen kommer
på nordspissen av øya, krysser du tilbake til Vallø, og følger
samme ruta tilbake til utgangspunktet. 

Turvariant: Ønsker du en litt lengre tur, anbefaler vi å legge
hjemturen via Ormø og over til Jarlsø. Følg så langs land forbi
Klopp og ut til Vallø igjen, før retur i kjent omgivelser.

Nice round tour around Torgersøya. The island is located at
the border to Færder National Park and is great facilitated

as a recreational area.  

Andre turer fra Ringshaugstranda
Other tours from Ringshaugstranda

22 Ringshaug   –   Karlsvika   –   Retur
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