Steinbrygga Borre

Tur 19 – 20 – 21

Padling ut fra Steinbrygga på Borre byr på
padling i et åpent landskap, med Oslofjorden
rett ut. Selv om noen turer er litt eksponerte,
finnes det likevel turer for de mindre erfarne.
Steinbrygga på Borre ligger i historiske omgivelser, og er nærmeste nabo til det vikinghistoriske stedet Borre og de kjente
Borrehaugene. Har du tid, så anbefaler vi å
legge inn en spasertur opp til Borre,
Gildehallen og Midgard vikingsenter.
Store parkeringsmuligheter med kort vei ned til
vannet gjør det enkelt å sette fra seg nødvendig
utstyr før avreise. Det er også gode muligheter
for å fylle ferskvann samt benytte toalettet nord
på parkeringen. Nærmeste dagligvarebutikk er
ved Borre. Ferskvann i havna og på toalettene.
Det er en fin rasteplass nord på parkeringen, samt
muligheter for å sette opp noen telt. Borre familiecamping, en moderne camping med alle fasiliteter, ligger rett ved parkeringen, og har plass
til både telt og har utleiehytter.

❞

Hvis du tror bare
solskinn bringer
deg lykke, da har
du ikke padlet i
regnet …

Paddling out from Steinbrygga at Borre offers
paddling in open landscape, with Oslofjorden
straight out. Even though some tours is exposed for experienced paddlers, it still exist routs for beginners.
Steinbrygga at Borre is surrounded in history and is the
closest neighbour of the historical Viking place Borre
and the famous Borrehaugene. If you have the time,
we recommend a walk to Borre, Gildehallen and Midgard Viking Centre.
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Koselig strand, nær Åsgårdstrand

Nyttige adresser/useful addresses
Borre familiecamping
Rørestrand Camping
Kystledhytta Langgrunn
Midgardssenteret
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http://bfc.no/no/
http://rorestrandcamping.no/
https://www.oslofjorden.org/produkt/langgrunn/
http://midgardsenteret.no/

Brann Fire
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10 km 2–3 timer

Steinbrygga – Rørestrand – Bastøy – Steinbrygga
H
Horten

Eskebekk

Dette er en fin tur på stille dager, men grunnet
kryssing over til Bastøy, kan den være litt krevende
med mye vind og bølger.
Følge langs land nordover mot Horten og forbi det historiske vikingestedet Borre. Du kommer så til Langgrunn, et stort friområde med mye tilrettelegging. Her ligger også Kystledhytta med
samme navn. Kan være litt knotete å komme seg i land, da det
er svært langgrunt og noe steinete. Best å gå inn ved den lille
tangen rett ned for hytta. Turen går så videre forbi det nye senteret for Redningsselskapet før du kommer til det store friområdet Rørestrand og Rørestrand Camping. Ta gjerne en pause på
Rørestrand før kryssing over til Bastøy.
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Fint å gå i land enten på Bastøykalven mot nord eller på stranda.
Store deler av Bastøya er stengt for allmennheten grunnet fengselsvirksomhet, men området i nord er åpent for allmennheten.
Retur samme vei.
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Turvariant: For den mer erfarne, kan en på returen velge å følge
Bastøyas vestside et stykke sørover før du krysser rett over til
Steinbrygga igjen.
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This is a great tour on quite days. Crossing over to Bastøy
may be demanding on days with wind and waves.
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Andre turer fra Steinbrygga, Borre
Other tours from Steinbrygga, Borre
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20 Steinbrygga – Feskjær – Retur
21 Steinbrygga – Langgrunn – Rørestrand – Retur
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10 km 2–3 timer
Kort og trygg tur langs land for nybegynneren,
gjennom Munchs rike i Åsgårdstrand og videre til
det lille friområdet Feskjær.
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Steinbrygga – Feskjær – Retur
Borre
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Steinbrygga

Etter utsett går turen sørover langs land i trygge omgivelser. Ruta
passerer etter hvert Åsgårdstrand, hvor vår kjente maler Edvard
Munch i sin tid tilbrakte mye tid, og hvor han hentet mye inspirasjon til sine malerier. I Åsgårdstrand er det fine muligheter for
en rast og en benstrekk. Turen går videre sørover til det lille og
koselige friområdet Feskjær. Her kan du nyte vidt utsyn over Oslofjorden, mens du så smått tenker på turen hjemover igjen. Her
kan du også sette opp et telt hvis du ønsker å overnatte.
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Short and safe tour along land for beginner, between Munchs
Kingdom in Åsgårdstrand and further to the little recreational
area Feskjær.
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Andre turer fra Steinbrygga, Borre
Other tours from Steinbrygga, Borre

Bliksekilen

19 Steinbrygga – Rørestrand – Bastøy – Steinbrygga
21 Steinbrygga – Langgrunn – Rørestrand – Retur
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6 km Ca. 2 timer

Steinbrygga – Langgrunn – Rørestrand – Retur
Horten
H

Eskebekk

berg
Kort nybegynnertur langs land i vikinghistoriske Solberg
omgivelser.
Følge langs land nordover mot Horten og forbi det historiske vikingestedet Borre. Du kommer så til Langgrunn, et stort friområde med mye tilrettelegging. Her ligger også Kystledhytte med
samme navn. Kan være litt knotete å komme seg i land, da det
er svært langgrunt og noe steinete. Best å gå inn ved den lille
tangen rett ned for hytta. Her ligger alt til rette for en god rast
og benstrekk, før en returnerer samme vei som en kom.

Short beginner route along land surrounded in Viking history.
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Østenskjær
fyr

19 Steinbrygga – Rørestrand – Bastøy – Steinbrygga
20 Steinbrygga – Feskjær – Retur
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