
PRAKTISKE OPPLYSNINGER

PADLELED VESTFOLD
26. - 27. AUGUST

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

 979 06 092

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

PÅMELDING:

Påmelding skjer via vår hjemmeside og 
bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten 
som E-faktura eller via e-post.

Påmeldingen er bindende.

OVERNATTING:

Østre Bolærne 

To valgfrie alternativ: 
Kommendantorbolig (se link her for mer 
informasjon og hva du skal ta med) eller 
overnatting i padlehukene (se link her). 

REISEFORSLAG:

Tog til Tønsberg eller med privat bil til 
Knaberg båthavn. Detaljert reiseforslag 
kommer etter hvert. 

KONTAKTINFORMASJON:

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 979 06 092/928 10 970
e-post: badparkogidrett@nih.no

Early bird-pris: Frem til 10. juni

Påmeldingsfrist: 1. august 

Begrenset antall plasser!

DELTAKERAVGIFT

Kurspris medlem innen 24. juni kr 2.450

Kurspris medlem etter 24juni kr 2.950

Kurspris ikke medlemmer innen 24 juni kr 2.950

Kurspris ikke medlem etter 24 juni kr 3.450

Prisen tar utgangspunkt i 13 deltakere, ved 
færre deltakere vil prisen måtte justeres noe.

INKLUDERT I PRISEN:
Overnatting m/frokost 1 natt
Felles lunsj 26 og 27 august 
Felles middag 26 august 
Kajakkutleie

Transport fra/til Tønsberg stasjon - Knaberg 
båthavn

IKKE INKLUDERT:
Transport til Tønsberg togstasjon



PROGRAM

Onsdag  26 august

11.30   Båt fra Knarberg båthavn til Ildverket

12.00   Ildverket

  Velkommen v/BPI

  Lunsj

  Informasjon om padlehukene v/Bård Andresen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

  Informasjon om nasjonalparken - skjøtsel og naturmangfold i området

14.30   Båt fra Ildverket til Bolærne

15.00   Bolærne

  Informasjon om padleleden v/Bård Andresen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

  Mulighet for å padle en del av padleleden (dele opp oss i 2 eller i 3 grupper)

  Middag og kveldsmat senere på kvelden

Torsdag 27. august

08.30   Frokost 

09.30  Innlegg kommer etter hvert, noen forslag er listet nedenfor:  

  Naturbasert reiseliv i Færder kommune

  Oslo padleled

  Nasjonal padleled

11.30   Lunsj

13.00   Båt fra Bolærne tilbake til Knarberg båthavn

  Vel hjem 

PADLELED VESTFOLD

Padleled Vestfold
Sommeren 2018 ble Norges første sammenhengende padleled << Padleled Vestfold>> 
åpnet. Den består av 91 ulike turer med totalt 622 km med tilrettelagte padleruter i hele 
Vestfold. Prosjektet har resultert i merking, skiltning og etablering av overnattingsteder 
(så kalt Padlehuker) og annen tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune ønsker 
med etableringen av Padleled Vestfold stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av 
skjærgården.

Du kan lese mer om Padleled Vestfold her: https://www.vestfoldguide.no/padleled

Ildverket
Ildverket ligger i Færder nasjonalpark på østsiden av Tjøme og er en idyllisk øy med 
lange friluftstradisjoner. På østsiden av øya ligger Paradisbukta som er en flott badebukt 
med flere badestrender, svaberg og gresslette. I sommersesongen er det sauer på øya. 

Bolærne - øyene
Bolærne-øyene ligg er en kystperle i Færder nasjonalpark. Bolærne-øyene er en 
øygruppe bestående av Østre, Vestre og Mellom Bolæren. Øyene har en rik og 
spennende historie og er i dag et populært friluftsområde. Fra øyene finnes det flere 
plasser med fantastisk utsikt over Oslofjorden og Skagerak.   

Du kan lese mer om Bolærne-øyene her: https://www.bolaerne.no/


