Rosanes

Tur 24 – 25 – 26

La kajakken gli sakte gjennom det unike skjærgårdslandskapet i Færder nasjonalpark! Verneområdet strekker seg
fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Istidene har slipt og
formet landskapet til å bli noe helt spesielt i verdensmålestokk. Her finner du også et rikt naturmiljø med mange
sjeldne arter. Menneskene har satt sine spor gjennom mange
tusen år. I dag er det et av de mest besøkte friluftsområdene
i Norge. Atferdsreglene finner du på
www.ferdernasjonalpark.no/atferdiparken.
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Tønsberg

Rosanes er et stort friområde i randsonen til Færder nasjonalpark, og ligger urbant til sammen
med Teie Båthavn. Her er det godt tilrettelagt for allmennheten, og området har alt en
padler trenger før en setter ut. Rosanes er et godt utgangspunkt for korte turer i urbane
omgivelser, men også et godt utgangspunkt for den som har tenkt seg på langtur.
Biler parkeres på anvist gjesteparkering. På Rosanes er det korte avstander, og mulighetene for
utsett er mange. Et godt alternativ er å sette ut kajakker på odden rett nord for selve båthavna.
Toalett med ferskvann i sesongen, samt tilgang på ferskvann. Nærmeste dagligvarebutikk ligger i
Teie sentrum, noen hundre meter lengre oppe.

❞

Padling er en
reise i nuet …

Rosanes is a huge recreational area in the border zone to Færder National Park and is urban located together
with Teie boat marina. It is great facilitated for everyone and the area have everything a paddler needs
before paddling out. Rosanes is a great starting point for short tours in urban surroundings, but also a great
starting point for longer trips.

Nyttige adresser/useful addresses
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Færder nasjonalpark www.ferdernasjonalpark.no

Velkommen ut i nasjonalparken og til besøkssenteret 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 Norwegian): www.ferdernasjonalpark.no/atferdiparken.
Welcome to the Færder National Park. Please visit us at the
visitor center at Verdens Ende to learn more.
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7 km Ca. 2 timer
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Tolvsrød

Etter utsett går turen vestover langs land inn mot Tønsberg. Her
følger du hovedleia, så det kan være mye båttrafikk. Holder du
deg langs land, så er dette ikke noe problem. Etter å ha passert
under to bruer er du rett utenfor bryggene i Tønsberg. Her er det
et yrende liv og høy aktivitet på sommeren. Kryss over sundet i
enden av bryggene, og inn i vestre del av gjestehavna. Her passer det med en benstrekk og en matbit hvis det frister. Retur
samme vei.
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Urban padletur inn til Norges eldste by, Tønsberg.
Opplev bryggelivet i Tønsberg fra kajakken.
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Urban paddle tour to Norways oldest town Tønsberg. Experience Tønsberg marina from your kayak.
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25 Rosanes – Hella via Olsåsen – Retur
26 Rosanes – Klopp – Retur
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19 km 4–5 timer
Denne turen byr både på urban padling gjennom
Norges eldste by Tønsberg, samt muligheten til å
raste på et av de flotte friområdene i Vestfjorden.
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Etter utsett går turen vestover langs land inn mot Tønsberg. Her
følger du hovedleia, så det kan være mye båttrafikk. Holder du
deg langs land, så er dette ikke noe problem. Etter å ha passert
under to bruer er du rett utenfor bryggene i Tønsberg. Her er det
et yrende liv og høy aktivitet på sommeren. Ta gjerne en liten
pust i bakken i gjestehavna på motsatt side av sundet. Ruta
runder så odden, og kursen dreier sørover og inn i Vestfjorden.
Her følger du langs land et stykke, til du kommer til friområdet
Munkholmen. Her er det godt tilrettelagt for en padler. Videre
flater terrenget ut, og du passerer flere fine badeområder før du
kommer til Hella. Her venter en kort kryssing over fjorden, til
Rossnesodden. Her kan det være litt båttrafikk, så vær oppmerksom. Rossnesoden er et ganske nytt friområde, og er godt opparbeidet og tilrettelagt. Her er det til og med utedusj i sesongen!
Padle så videre langs land i et vakkert jordbrukslandskap, til du
kommer til Sandodden rett sør for Rakkevik. Kryss så over til Nøtterøy igjen, og følg samme rute tilbake gjennom Tønsberg og
tilbake til start.
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This tour offers both urban paddling along Norways oldest
town Tønsberg, and the possibility to have a break at one of
the most beautiful recreational areas in Vestfjorden.
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10 km 2–3 timer
Dette er en fin ettermiddagstur i urbane omgivelser.
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Etter utsett legges kursen østover i grunt vann langs land. Deretter følger en kort kryssing over til nordspissen av Føynland, og
videre over til nordsiden av Husøy. I sundet mellom Husøy og
Husvik, kan det være mye båttrafikk, så vær oppmerksom når
du foretar den siste kryssingen over mot Jarlsøsundet. Videre ligger eiendommene tett ned mot vannet, men det er likevel mye
spennende å se når du kommer sjøveien. Videre følger ruta
under brua til Jarlsø, forbi friområdet Fagersand, før du runder
neset og ankommer Klopp badeområde. Her passer det bra med
en rast og matbit, og et forfriskende bad hvis det er ønskelig.
Retur samme vi tilbake.
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Turvariant: Legg turen rundt Husøy og gjennom det smale Myrasundet på vei tilbake.
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This is a great afternoon route in urban surroundings.
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