
Turen starter ved bussholdeplassen / rund-kjøringen i Årøysund. Kyststien 

går sørover på Middelborgveien, gjennom det idylliske Middelborg 

med fine pålebrygger og små sandstrender mellom. Over sundet ser vi 

henholdsvis Nordre og Søndre Årøy, midt imellom holmen Middelborg.

Mot slutten av Middelborgveien følger kyststien grusveien som går rett 

opp lia så langt det går. Kyststien går over i kupert og litt krevende sti 

oppover i skogen. 

Følg de blåmerkede pålene, gjennom steingjerdet og etter hvert inn 

på Strandåsveien. I krysset gå først litt oppover og fortetter ned til 

Torødstranda.

Tjømes beste turområde er kyststien på Moutmarka med flotte 

rullesteinstrender og nydelige svaberg. Antagelig et av Oslofjordens 

fineste områder. Et godt startpunkt er den store parkeringsplassen på 

Verdens Ende. Fra parkeringen følger man gjerdet til Verdens Ende Stall 

nordover og følger Skåeveien vestover, over jordet. Følg blåmerket sti 

nordover etter å ha gått igjennom porten.

Stien nordover snor seg nordover over små svaberg, rullesteiner og 

gressbakker opp til Tjømes fineste badeplass på Mostranda.

Omtrent halvveis kommer du til Taredyngrevet. Her ligger det vanligvis 

store mengder med tang og tare som har drevet i land. På vindstille 

dager kan lukten av råtten tang og tare - kjennes på lang avstand.

Fra Mostranda kan man gå samme veien tilbake eller følge Moveien opp 

til Helgerødveien og følge gang og sykkelveien tilbake til Verdens Ende.

Færder kommune
Kyststi Årøysund - Middelborg – Torødstranda

Kyststien på Moutmarka 

Hytteavisa.no er takknemlige for å kunne bruke fra en rikholdig base av tekst og bilder fra nettsiden 
www.oslofjorden.com. På den nettsiden vil du finne grundig beskrivelse av flere kyststier blant annet i 
Vestfold, i tillegg til annen nyttig informasjon. Der finner du kart over stier og badeplasser, og du inviteres til 
å laste ned en nyttig turguide-app.
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Fremkommelighet: Middelborgveien er fin å trille med barnevogn. Resten av turen er ikke fremkommelig med barnevogn. Stien er vanskelig 
fremkommelig med sykkel - må trilles og delvis bæres noen steder.  |  Parkering: Torødstranda  |  Merking: Blå påler, kyststiskilt.

Larvik kommune
Larvik kommune har en fantastisk flott kyst og er en av Oslofjordens flotteste 
turområder. Det er allerede mange kyststier og kommunen jobber med å 
etablere sammenhengende kyststi gjennom hele kommunen. Larvik har også 
mange av Oslofjordens flotteste sandstrender og badeplasser. 

Kyststien mellom Stavern og Nevlunghavn er meget varierende, fra 

krevende, smale og bratte stier, rullesteinsstrender, svaberg, tette kratt til 

grusveier og et kort stykke med asfalt. 

Det er lett å følge kyststien på Brunlanes, hele strekningen har stort sett 

veldig bra merking. Deler av turen kan sykles, men mye bæring og trilling 

må påregnes. Turen kan med fordel gjøres til fots. 

Turen er lang og kan deles opp i flere etapper. De store campingplassene 

har sommerbutikk eller kafe.

Kyststien starter i Stavern, som ligger på sørsiden ytterst i Larviksfjorden. 

Antagelig en av Vestfolds mest populære sommerbyer. Koselig 

bebyggelse med mange butikker, restauranter og stor gjestehavn. 

Mange kunstnere har sommerutstilling i byen. På sørsiden av byen ligger 

den flotte badeplassen Corntin.

Naverfjorden er så nært Rivieraen du kan komme i Norge. Her finner du 

lange kjempeflotte sandstrender på rekke og rad - og store mengder med 

hytter og campingvogner. På vår vei sørover passerer vi Nalumstranda, 

Streterestranda, Fristranda, Lydhusstranda, Kjærstranda, Anvikstranda og 

Stolpestad.

Nevlunghavn

På vei inn mot Nevlunghavn passeres Omrestranda.

Nevlunghavn er et populært sommersted med mange hytter, sommerhus 

og en veldig hyggelig, liten gjestehavn. Flere spisesteder rundt den lune 

havna, om sommeren kan man kjøpe krabber, reker og fisk på kaia. 

Nevlunghavn står på UNESCOs liste over verneverdige tettsteder.

Videre sørover fra Nevlunghavn følger vi Blombakken opp til 

Oddaneveien. Rett sør for Nevlunghavn ligger bade og campingplassen 

Oddane Sand, som har en av Oslofjordens flotteste 

sandstrender.

Mølen

Mølen ligger helt sørvest på Brunlanes og er en del av endemorenen 

som strekker seg gjennom Vestfold. Storartet natur og flere gravrøyser.

På vei videre mot Helgeroa passerer vi Omlidstranda camping som har 

to flotte sandstrender.

Helgeroa

Fint sommersted med flere spisesteder og hyggelig gjestehavn. Rett sør 

for Helgeroa finner vi Langholtstranda.

Fra Helgeroa kan man ta sommerfergen til Langesund. Sjekk  

www.helgeroafergene.no for rutetider.

Ødegården

Fra Helgeroa fortsetter kyststien nordover forbi Blokkebukta Camping 

via Barkevika til Ødegården. Det er 3 fine badeplasser i Blokkebukta og 

en liten idyllisk badeplass i Barkevika. I Barkevika er det parkeringsplass 

for kyststien og en fin badeplass.

Kyststien fortsetter nordover til Ødegården. Utenfor Ødegården er det et 

friområde med flere badeplasser og utsiktspunkt.

Ved selve Ødegården er det brønn, benker og en bålplass. Det jobbes 

med å merke kyststien videre til Telemark.

Kyststi Stavern - Nevlunghavn - Helgeroa – Ødegården
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Følg kyststien ned til den flotte badeplassen ved Nordre Trubervika og 

stien sørover via søndre Trubervika, Strandvika til sjømerket Tønsberg 

Tønne (se bildet) , Yxney og Ertsvika. 

Kyststi Tallakshavn - Yxney - Tønsberg Tønne

Fremkommelighet: Flott kyststi. Kun siste stykke frem mot Tønna er ufremkommelig med sykkel og barnevogn. 
Parkering: Parkering ved Tallakshavn.

Kyststi på Østerøya
Ca 20 kilometer fin kyststi nesten fra Lahelle, ut på Østerøya til Tønsberg tønne 
og inn igjen til innerst i Mefjorden. Et godt utgangspunkt for en kortere tur er 
parkeringsplassen i ved Flautangen eller Tallakshavn.  

Innerste del av denne kyststien har to alternative ruter; Innerst, der 

Østerøyveien går over bekken som munner ut i Mefjorden, starter en 

smal sti som stort sett følger vannkanten sørover ut til Gokstadholmen 

og Ormestadholmen. Her svinger stien vestover og man kommer inn 

på Djupsundsveien. Det andre alternativet er å følge Djupsundsveien 

forbi Kastet Gjenvinningsstasjon til man møte stien som går langs sjøen. 

Herfra fortsetter man langs sjøen sørover.

Gå opp i Vikaåsen rett før Mefjorden båtforenings område. Etter et stykke 

med bratt oppoverbakke på stien i skogen kommer du frem på veien 

som fører ned til Ormestadvika.

Kyststi Djupsundveien / Østerøyaveien – Ormestadvika

Merking: Stort sett godt merket med blå kyststimerker.  |  Parkering: Parkering ved Ormestadvika eller ved Djupsundsveien.  |  Fremkommelighet: 
Blanding av sti og vei. Fint å sykle på Djupsundsveien, men stien over Vikaåsen er ikke egnet for sykkel. En del bæring og bratte bakker.

Kyststi på Vesterøya
Kyststien på Vesterøya byr på 25 kilometer merket sti og veier. Østre sti starter innerst i 
Mefjorden. Vestre sti starter ved Gokstad Kystlag på Framnes. Et fint utgangspunkt for en 
kortere tur er parkeringsplassen ved Grubesand og Folehavna.

Fin rusletur på småveier mellom Vear og Brunstad. 2/3 av denne delen av 

kyststien går et stykke fra strandkanten.

Start turen på kyststi-parkeringsplassen i Bekkeveien eller parkerings-

plassen ved  Sandodden badeplass og følger kyststien / veien sørover. 

Turen går forbi golfbanen til Vestfold Golfklubb. Kafe åpen alle dager i 

høysesongen.

På Brunstad går kyststien forbi Himalaya klatrepark - som har klatre-

utfordringer til både liten og stor. 

Fortsett turen på oversiden av det enorme Oslofjord Convention Center. 

Etter Oslofjord Convention Center går kyststien ned til Vestfjorden igjen.

Sandefjord kommune

Kyststi fra grensen mot Tønsberg (sør for Vear) til Brunstad 

Sandefjord kommune har over 55 kilometer med flotte godt merkede kyststier. 
Kyststien starter i nord ved grensen til Tønsberg kommune og går sørover 
gjennom tidligere Stokke kommune. Etter en strekning uten kyststi starter den 
igjen like ved Lahelle og går videre igjennom både Vesterøya og Østerøya. 
Kyststien passerer mange flotte badeplasser.

Distanse: 5 km.  |  Fremkommelighet: Egnet for barnevogn og sykkel. Litt lokaltrafikk noen steder.  |  Parkering: På Vear eller Brunstad.

Første del sørover fra Brunstad går på grusvei, men etter badeplassen 

på Brunstad går stien over i litt krevende sti. Kyststien fortsetter ut 

på Trælsodden før den svinger i nordvestlig retning innover langs 

Melsombukta mot Melsomvik. Her ligger Melsomvik badeplass; Plassane, 

Smedodden og Sandbånn. 

Ute på Trælsodden finner man 3 skytestillinger fra 2. verdenskrig og flere 

fredede gravrøyser fra jernalderen.

Melsomskogen natursti går fra Melsom videregående skole til Melsomvik, 

fra Trælsodden er det felles sti med kyststien. 

Kyststi Brunstad -Trælsodden – Melsomvik 

Distanse: ca 3,4 km  |  Fremkommelighet: Fin sti i terrenget. Ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn.  |  Parkering: Melsomvik båthavn 
eller ved Brunstad.  |  Vurdering: Fin kyststi i hyggelig turterreng. 
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