
Risør by - Stangholmen - skjærgården
Sandnesfjorden - saltbuholmen - fiske

Hos oss kan du leie båt. Med båt anbefales en tur til Risør, "Den hvite by ved Skagerrak".

Sjøveien er den desidert vakreste inngangsporten til byen og båtturen er jo en opplevelse i

seg selv. Dere kan fortøye båten helt innerst i havna. Rett utenfor byen ligger Stangholmen

Fyr, med kro og restaurant. En perle i solen! 

 

Den nære skjærgården er ett ypperlig alternativ for deg som vil bade og sole deg, eller bare

slappe helt av. Saltbuholmen er den første øya man ser fra feriesenteret. Der er det en stor

gressplen som deler øya i to, Perfekt til aktivitet og morro. Felles grill og benker, To små

sandstrender. Midt på sørsiden av øya er det brygge der man enkelt kan fortøye båten.

Og hva er vel deiligere enn å kjøre sakte innover fjorden, høre vannet fosse  og kjenne

lukten av saltvann? I fjorden er det også fiskeforhold for torsk, sei, makrell og sjøørett.

Fiskeutstyr selges i butikken. 

 

Med kano/kajakk er Saltbuholmen et naturlig mål. Det er også fint å padle videre langs land

og rundt øyene som ligger ytterst i Sandnesfjorden. Padle helt inntil øyene og oppdag skjulte

perler. Blant dem en lagune og en "hemmelig" strand! 

 

At ours you can rent boats. There are conditions for fishing, cod, pollok, mackerel, and sea

trout in the areas around Sørlandet Feriesenter. You can also take a boattrip to the

woodenhouse town of Risør. Beautiful voyage and great views. Discover nature at its best. In

Risør, tie up the boat in the city center, take a stroll, buy an ice-cream and feel the

atmosphere.The skerries close by are perfect for swimming, sun bathing or just clomplete

relaxation. The first island in the fjord is perfect for activities and fun. A big lawn with

common benches and barbeque. Two small beaches. Small pier on the southside where it's

easy to tie up the boat. 

JETTEGRYTENE - LYNGØR - RISØR 
TVEDESTRAND - KRAGERØ - SANDØYA

FOTTURER - SYKKELTURER
BILTURER - BÅTTURER

Guide

Båtturer/ Boat trips



Fotturer / 

Hisåsen
Flott utsiktspunkt med panoramautsikt til Skagerrak og mot Risør og Lyngør. Mesteparten av turen

går gjennom skogen i småkupert terreng. Ganske bratt stigning siste fem minutter til toppen. Ca 45

minutter til toppen i moderat tempo. Gå rett opp grusbakken ved resepsjonen, hold til venstre. Når

det begynner å gå nedover igjen på toppen av bakken, følger dere merket sti til venstre. Ta samme

vei ned igjen fra Hisåsen eller ta den lengre ruten som er merket mot vest fra toppen.

Beautiful viewingpoint with views to the Skagerak Sea and towards Risør and Lyngør. About 45

min. to reach the top. Quite easy trail, but pretty steep the last 5 minutes to the top. Walk up the

gravel road by the reception, hold left. When the road begins to go downhill, follow the marked path

to the left. Take the same route back down from Hisåsen or follow the marked path westwards for

a longer walk. 

Walks

jettegrytene på sild
En av nord europas største jettegryter med saltvann. Hele 5 meter dyp.

Naturens eget badekar rett ved havet og en sjelden naturopplevelse.

Raskeste veien hit er å kjøre hovedveien østover forbi feriesenteret. Etter ca

5 km er det en stor parkeringsplass på venstre side av veien. Herifra er det

merket sti som tar ca 20 minutter å gå. Alternativt kan dere gå gjennom

skogen fra Sørlandet Feriesenter og til parkeringsplassen, det tar ca 45

minutter i modert fart. Ca 2 km grusvei, 1,5 km sti og 0,5 km asfalt.

One of the biggest potholes in Northern Europe with saltwater. 5 meters

deep! A natural swimmingpool by the Skagerrak sea. The easiest option is

to drive 5K eastwards on the mainroad and stop on a parking lot on the left

side of the road. From there, about 20 minutes walk on a marked path. You

can also walk through the forrest from Sørlandet Feriesenter. That's about

45 minutes extra. Approximately 2K gravel, 1,5K path and 0,5K asphalt.

Feriespretten 5&9km
Fine tur- og treningsrunder. Løypene er konkurranseløyper under Hope IL sitt terrengløp,

Feriespretten, som blir arrangert hver sommer. Start/Mål er alltid ved ballbingen. 5km starter

østover langs hovedveien i 50 meter, før den svinger til høyre og opp gjennom hyttefeltet. Ca 3km

grusvei, 0,5km sti og 1,5km asfalt. 9km starter rett opp grusbakken ved resepsjonen, og til høyre.

Ca 5km grusvei, 2km sti og 2km asfalt. Se hopeil.no for resultatlister. 

 

Nice laps for walking and running. Laps in the local cross-country run "The vacation run" every

summer. Start/finish by the mini-pitch.  5K starts eastwards 50 meters, then to the right and up past

the cottage area. About 3K gravel, 0,5K trail, 1,5K asphalt. 9K starts up the gravel road by the

reception and first to the right. About 5K gravel, 2K trail and 2K asphalt. Results at hopeil.no   

KULTURposter
Sandneshalvøya sine kulturposter er merket på kartet med grønne nummer. Mer info på

hovedskiltet som står rett ved resepsjonen. 

The local historical signs are marked on the map with green numbers. More info on the historical 

 main sign close to the reception building.

PS. Løypene er ikke merket
med farger i terrenget, som på
kartet.
PS. The trails are not marked
with colours in the terrain, as
on the map.
 



Bilturer/ Road trips

tvedestrandsrunden
Flott biltur med mange muligheter for kultur- mat- og aktivitetsopplevelser. Kjør vestover, ta av mot

Lyngør på RV 411. Dette er ytre vei mot Lyngør og Tvedestrand. Første kulturelle mulighet er

Kystkultursenteret på Gjeving som også er velkomstsenter for Raet Nasjonalpark. Herifra kan

man også ta rutebåten over til øysamfunnet Lyngør. Videre mot Tvedestrand passerer man

Borøya. Der er det mulig å leie elektriske(!) båter av Kote Null. Fra Borøya kan man ta rutebåten

over til Sandøya. Sandøya er en bilfri øy med ca 200 innbyggere og ca 17(!) forskjellige

håndverksbedrifter. Alt fra Ragnvalds Pølsemakeri til Oles tau, Linns lysstøperi og flere

kvalitetsbevisste spisesteder. Rett ved Tvedestrand sentrum ligger Tjenna Badepark med

masse flyteelementer i vannet. Antegalig norges største baderigg er attpåtil gratis! 10 minutter

unna ligger Næs Jernverksmuseum, norges best bevarte gamle jernverk. På museet kan du se

hvordan jern og stål ble fremstilt i gamle dager. Like ved ligger Nes Verk Golfpark med 9 hulls

golfbane som er åpen for alle, samt 18 hullsbane for dem med grønt kort. Her ligger også Nes
Verk Fotballgolf som er åpen for alle.   

Road trip with possibilities of culture, food and activities. Drive west and take RV 411 towards

Lyngør & Tvedestrand. Visit the welcoming center of "Raet nasjonal park" at Gjeving. From there

you can also take the ferry to the car-free island paradise of Lyngør. Drive on to Borøya and take

the ferry to Sandøya. Car-frre island with 200 inhabitants and about 17(!) crafts businesses.

Among them you will find quality-conscious eateries. Drive on to Tvedestrand and Tjenna
Badepark with, possibly, norway's largest collection of playrafts in the water. And it's free of

charge! 10 min away you'll find Nes Ironworks Muesum, Norway's best preserved old ironworks.

Right next door you'll find Nes Golfpark. And Nes Football golf. 

Lurt å sjekke attraksjonenes åpningstider, samt rutetider for båttransport på forhånd. 

Check the opening hours of the attractions, and the timetables for the ferries in advance.

Risør- & Kragerørunden
På runden kan dere besøke to flotte sørlandsbyer, ta norges eldste bilferje i tre og besøke Den

Lille Dyrehage med norges største tropiske regnskog. Risør "Den hvite by ved Skagerrak" har et

unikt sentrum fra byens storhetstid under seilskutetiden. Spaser en tur i byen, spis en iskrem og

opplev atmosfæren i en ekte sørlandsby. Risør kirke fra 1647 er absolutt verdt et besøk. Det er

også Risørflekken med fantastisk utsikt over byen og havet. Risør Akvarium, på

dampskipsbrygga er sørlandets eneste saltvannsakvarium. Restauranthuset Kast Loss anbefales

for lunsj eller middag og det flytende serveringsstedet Pir1 like utenfor er obligatorisk for alle tørre

ganer en vakker solskinnsdag. Fra indre havn går bilferjen "Øysang". Dette er norges eldste

bilferje i rutetrafikk, og har plass til 2(!) biler. Ta denne opplevelsen av en ferjetur over til Øysang

og kjør mot Kragerø. Ta så neste ferje fra Stabbestad til Kragerø. Opplev Kragerø by. Fra

Kragerø kan man også ta ferja ut til Jomfruland. Raskeste vei tilbake er ut på E18 sørover. Stopp

gjerne innom Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia for en uforglemmelig opplevelse i den

tropiske regnskogen. 

Visit two picturesque, idyllic, wooden house town's. Take Norway's oldest wooden car-ferry and

visit Norway's biggest tropical rainforrest. Risør "The white town by the Skagerrak sea" is a

heritage preserved wooden town. Take a stroll, buy an ice-cream and feel the atmosphere. Risør
Church from 1647 deserves a visit. Overlooking the Risør harbour is a large white rock that offers

superb panoramic views over the harbour and coastline called "Risørflekken". The wooden car-

ferry "Øysang", with space for 2(!) cars, departs from the inner harbor. From the next harbor you

drive toward Kragerø and take the next ferry from Stabbestad to Kragerø. Experience Kragerø
town. From here you can take the ferry to Jomfruland. Quickest return will be E18 southbound.

Feel free to stop at "The Little Zoo" at Brokelandsheia for an unforgettable experience in the

tropical rainforest, 

 

 

RISØR

Lyngør

Raet nasjonalpark

Utsikt fra Risørflekken

Lyngør

Annonse ca 3X4 cmInfo og billetter
risorakvarium.no



Sykkelturer/ Bicycle tours

Åkvågrunden 10KM
Deilig tur i nærområdet med Jettegrytene på Sild som det store turmålet. Ruta går rett opp

grusbakken ved resepsjonen. Ta første til høyre og følg grusveien utover. Etter ca 2 km kan man

ta en fin pause på utsiktspunktet "Sundsdalsheia". Fortsett deretter på grusveien til den stopper.

Herifra må syklene trilles ca 500 meter bortover en sti og ned noen trapper. I bunnen av

trappene følger man stien over brua til høyre. Da er det grusvei i en liten kilometer og så

asfaltvei resten av runden. Etter ca 1 km på asfaltveien kommer dere til en parkeringsplass på

høyresiden med skilting videre ut til Jettegrytene på Sild. Husk badebuksa, dette er naturens

eget badekar. Ca 20 minutter å gå ut til gryta. Fra parkeringsplassen er det ca 5 km på asfaltvei

videre tilbake til Sørlandet Feriesenter.   

Beautiful tour in the neighborhood with the giant pothole at SIld as the main attraction. The tour

starts up the gravel road by the reception and to the right. Follow the gravel, after about 2,5K,

roll the bicycles down some stairs and take the path to the right over the small bridge. 1K gravel,

then 1K asphalt to the parkinglot for The Giant Potholes At SIld. 5K asphalt back to S.F. 

Gjevingrunden 18KM
Fin runde for hele familien. Mulighet for is, thaimat, bading eller et besøk på kystkultursenteret

underveis på runden. Sykle vestover og ta til venstre ved jokerbutikken, følg hovedveien. Når

dere kommer på grusveien varer den i ca 2 km. Når dere kommer ut igjen på hovedveien, RV

411, tar dere til venstre og deretter snart til venstre igjen mot Gjeving/Lyngør. På Gjeving Marina

kan dere spise is og få dere noe å drikke eller ta en liten matbit på thairestauranten. En

kilometer videre utover langs hovedveien ligger kystkultursenteret og havneleiet for rutebåten ut

til øysamfunnet Lyngør. Tilbake følger dere RV 411 nordover mot Laget og derifra skilt mot

"Sørlandet". Langs RV 411 ligger det noen fine badevann, så husk badetøyet.  

Nice tour for the family. Bike west and turn left at the grocery store. Follow the asphalt.

Thereafter the gravel for about 2K. Back on the main road, turn left towards Gjeving/Lyngør. At

Gjeving Marina you can eat ice-cream, soft drinks, and thai-food. 1K further out you'll find the

ferry to Lyngør, the island gem. Follow RV 411 northbound towards Laget and then towards

"Sørlandet" Along RV 411 you'll find some nice, small lakes to have a swim. 

RISØR-runden 55km 
Nydelig sykkeltur innom Risør by og tettstedet Søndeled. Tvungen pause på  "Øysang", norges

eldste bilferje i tre som går i rutetrafikk. Sykkelturen går først til Risør. Benytt dere av Risør by's

fasiliteter, mens dere venter på ferja. "Øysang" med plass til 2(!) biler går fra indre havn. Ta

gjerne syklene opp til "Risørflekken" og nyt fantastisk utsikt over byen og havet. Etter en

opplevelse av en ferjetur tar dere til venstre mot Søndeled på RV351. På Søndeled kan man

kjøpe is eller noe å drikke. Etter dette tettstedet fortsetter dere sørover på RV 418. I krysset ved

E18 tar dere til venstre på FV10. Da følger dere "gamle E18". Her sykler dere også gjennom

"gamle sørlandsporten". Når dere kommer ut igjen på RV 416, følges denne til venstre mot

Risør i ca 5 km. Følg så skilt til høyre mot "Sørlandet". Da er det ca 12 km til dere er tilbake på

Sørlandet Feriesenter.  

Beautiful tour to Risør town and with a break on the beautiful "Øysang" ferry. Go west and

follow RV 411 towards Risør. Use the town of Risør while waiting on "Øysang", the wooden car-

ferry with room for 2(!) cars. It departs from the inner harbor. After the ferry, take left towards

Søndeled on RV 351. At Søndeled you can buy ice-cream and soft drinks. Go southwards, at

the E18 junktion take left on FV10. This is "the old E18". Back on RV 416, take left and follow

for about 5K. Then take right to "Sørlandet".Then it's about 12K back to Sørlandet Feriesenter.

Lurt å sjekke attraksjonenes åpningstider, samt rutetider for båttransport på forhånd. 

Check the opening hours of the attractions, and the timetables for the ferries in advance.

Sørlandet
Feriesener

Jettegrytene 
På Sild

RV 411

RV 411

Øysang bilferje


