Vestfold Guideforening
Vikingturer i Vestfold langs «VIKINGVEIEN»
Ønsker dere en egen VIKINGUIDE som kan ta dere med på bussturer i Vikingenes Vestfold!
Her er listen over våre forslag til bussturer for vår*, sommer og høst* (*Avhengig av veistandard)
Se også egne ark med Tønsberg/Sandefjord og omegn - bestillingsturer hele året

BUSSTURER LANGS «VIKINGVEIEN» - Start i Tønsberg
Varighet 2,45 til 3,45 t.
Busstur til Oseberghaugen, Borrehaugene, Gildehallen og Midgard Vikingsenter – Jarlsberg Hovedgård - Tønsberg
Tillegg - Beskrivelse av fasiliteter, infrastruktur ol. til guider, bussjåfører og bilister
Oppmøte
«Vikingodden» ved Quality Hotel (Oseberg Kulturhus)
Tidsbruk/avstand
Post 1
«Vikingodden»
30 min.
Guiding ved «Vikingodden» med mulighet for åpen suvenir-kiosk
Fasiliteter
Det er toaletter i hotellet og muligheter for å kjøpe mat
Post 2
Haugar. Gåtur opp til Haugar med guiding, (inkludert gåing t/r)
30 min.
Post 3
Oseberghaugen
6 km
Bussen går fra «Vikingodden» til høyre i 308 «Nedre Langgate». I rundkjøringen, kjør rett
8-10 min.
frem på 311 «Ringveien». I rundkjøringen, ta andre avkjørsel mot 469 «Halfdan Wilhelmsens
alle». Ta til høyre i rundkjøring inn 460 «Slagenveien» og følg denne veien rett frem
gjennom Slagendalen, langs «Velleveien» som den går over til å hete. I krysset ved
Klokkeråsen skole, ta til høyre inn 460 og parker ved p-plassen for busser.
Post 3
Guiding ved Oseberghaugen inkludert gåing
30 min.
Fasiliteter
Det er ingen toalett eller kiosk i nærheten
Evt. hindringer
Ingen smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit
P-plass for buss Ja, dersom man kjører inn 460 «Romsveien» mot venstre.
Man kan fint sitte i bussen å se haugen, så dersom det regner kan man bli i bussen.
Post 4
Borrehaugene
11,5 km.
Bussen går fra Oseberghaugen og kjører videre langs 460 «Romsveien» mot Åsgårdstrand. 15 min.
Ved Åsgårdstrand, ta til venstre opp 311 «Grev Wedels gate» til rundkjøringen ved 325

Tur 21

VIKINGTUR NORD

Post 4
Post 5
Fasiliteter
Evt. hindringer
P-plass for buss
Post 6

«Hortensveien»/»Raveien». Hold til høyre i rundkjøringen mot Horten/Borre. Ta til høyre ved
skiltet mot «Midgard Vikingsenter».
Guiding ved Borrehaugene inkludert gåing t/r
Guidet tur på museet og Gildehallen*
* Dette koster ekstra
Både toaletter og museumsbutikk, samt mulighet for lunch i cafeen eller Gildehallen
Ingen lave/smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit
God p-plass for store busser
Bussen går fra Borre, tilbake til «Vikingodden» via 325 «Hortensveien»/»Raveien».
I rundkjøringen ved Syrbekk, ta til høyre ned 35 «Tomsbakken». Nå ser man Sem kirke og
Jarlsberg hovedgård. I rundkjøringen ved Jarlsberg hovedgård, ta tredje avkjøring mot
Tønsberg 308 «Jarlsberglinna». I de store rundkjøringene ved «Kjelle», hold mot Tønsberg
sentrum, nedre vei via 308 «Kjelleveien»/«Nedre langgate».
Samlet tidsforbruk

Tur 22
VIKINGTUR MIDT
Busstur til Gokstad/Heimdalkaupangen, Istrehågan og Kaupang
Tillegg - Beskrivelse av fasiliteter, infrastruktur ol. til guider, bussjåfører og bilister
Oppmøte
Slottsfjellsmuseet
Post 1
Gokstadhaugen i Sandefjord
Bussen går fra Slottsfjellsmuseet og kjører ut av byen via 300 «Semslinna» og ut på E18
ved Sem. Ta av i avkjøringen mot Sandefjord, 305 «Sandefjordveien». Ved brannstasjonen
er det en rundkjøring, ta andre avkjørsel i denne rundkjøringen inn 303 «Landstadsgate».
Kjør rett frem ved de to rundkjøringene i Storgata, videre langs 303 «Gokstadveien», senere
303 Helgerødveien», til Gokstadveien blir synlig på venstra side av bussen.
Evt. hindringer
Ingen lave/smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit
Post 1
Guiding på Gokstadhaugen inkludert gåing.
Man kan ikke se Heimdaljordene fra Gokstadhaugen, men man kan se Gokstadhaugen fra
Heimdalsjordene, så formidlingsmessig det er best å ta haugen først.
P-plass for buss Ja, og merk, man kan fint sitte i bussen å se haugen. Regner det kan man bli i bussen.
Fasiliteter
Det er ingen toalett eller kiosk i nærheten
Post 2
Heimdaljordet
Bussen kjører fra Gokstadhaugen mot Sandefjord, langs etter 303 «Helgerødveien» til første
rundkjøring ved Nedre Gokstad og tar av i andre avkjørsel mot 265 «Heimdalveien» til
Heimdaljordet ved REMA-butikken,

30 min.
60 min.

16 km
20 min.

2,45 til 3,45 t
Varighet 3 til 3,5 t.

Tidsbruk/avstand
28 km
25 min.

30 min.

1,5 km.
3 min.

Post 2

Fasiliteter
P-plass for buss
Evt. hindringer
Post 3

Guiding ved Heimdaljordet inkl. toalettbesøk på «REMA» rett ved.
Man kan se Gokstadhaugen fra Heimdaljordene, så man kan formidle de to sammen. Ellers
er det kun et fulldyrka jorde på Heimdal.
Besøkstoalettet på REMA er rett frem fra inngangsdøra, ved kassene.
Det står skilt «Kun personale» på døra, men det er bare å gå.
Ja, ved REMA-butikkens nordende og merk: Man kan fint sitte i bussen å se
Heimdalsjordene, så dersom det regner kan man bli i bussen.
Ingen lave/smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit
Istrehågan og Kaupang med turbuss eller vanlig buss
Turbuss eller vanlig buss kjører fra Heimdaljordet, tilbake mot den samme rundkjøringen,
langs 265 «Heimdalveien». Ta av i andre avkjørsel i rundkjøring langs 303 «Gokstadveien».
Kjør rett frem i rundkjøringen inn Storgata. Kjør til høyre i rundkjøringa langs 303
«Landstadsgate». I rundkjøringen ved brannstasjonen ta første avkjørsel til høyre langs 305
«Sandefjordveien». I første rundkøring, ta rett frem og følg 305 «Sandefjordveien. Etter at
bussen har kjørt under jernbanen, sving til venstre i veikrysset inn 255 «Peder Borgens
gate». I første veikryss, kjør rett frem langs 255 «Krokemoveien» forbi Bugårdsparken og
følg denne veien i ca. 2 km. før bussen svinger til venstre inn «Krokenveien» til denne møter
180 «Furustadveien».
Fortsett rett frem langs 180 «Furustadveien» og ta av til venstre ved skiltet «Gravfelt» inn
«Jåbergveien». Følg denne veien til «Jåberg Stasjon» og kryss togskinnene og følg skiltene
med gravfelt/Istrehågan inn den asfalterte «Jåberggrenda».
De siste 450 meterne med vei før p-plass, går langs privat grusvei som kan være krevende
for store busser om våren. Derfor kan det være lurt å ta alternativ vei/p-plass.
Fra overgangen ved «Jåberg stasjon» kjør rett frem og opp «Furustadlia» i 250m. Her er det
en stor og god p-plass for flere busser. Dette alternativet innebærer at passasjerene må gå i
1,2 km. langs «Jåberggrenda» mot Istrehågan.
Istrehågan og Kaupang med minibuss eller privatbil
Minibuss eller privatbil kjører fra Heimdaljordet, tilbake mot den samme rundkjøringen, langs
265 «Heimdalveien». Ta av i andre avkjørsel i rundkjøring langs 303 «Gokstadveien». Kjør
rett frem i rundkjøringen inn Storgata. Kjør til høyre i rundkjøringa langs 303
«Landstadsgate». I rundkjøringen ved brannstasjonen ta første avkjørsel til høyre langs 305
«Sandefjordveien».

15 min.

10 km.
12-15 min kjøring på
delvis smale veier

Post 3

Fasiliteter
Evt. hindringer
for minibusser,
store busser og
turbusser

P-plass for buss

Post 4

I første rundkjøring, ta tredje avkjøring inn 180 «Skiringshalveien». Følg «Skiringshalveien»,
langs jernbanesporet. Ved «Stuen» går «Skiringshalveien» under en jernbanebro. Denne er
ganske smal og 3,2 m høy og kan ikke kjøres under av store busser.
Etter jernbaneundergangen går veien over til å hete 180 «Furustadveien».
Om det kjøres minibuss, IKKE ta av til venstre fra 180 «Furustadveien» ved skiltet
«Sandefjord Golfbane». Her går veien under en meget smal- og kun 2,8 m høy
jernbaneundergang.
Fortsett rett frem langs 180 «Furustadveien» og ta av til venstre ved skiltet «Gravfelt» inn
«Jåbergveien». Følg denne veien til «Jåberg stasjon» og kryss togskinnene og følg skiltene
med gravfelt/Istrehågan inn den asfalterte «Jåberggrenda». De siste 450 meterne med vei
før p-plass, går langs privat grusvei som kan være krevende for minibusser om våren.
Guiding ved Istrehågan inkludert gåing.

25-45 min
avhengig av hvor man
parkerer og hvor mye tid
man bruker på gåing t/r
p-plass 1,2 km unna.

Det er ingen toalett eller kiosk i nærheten
-Ved «Stuen» går 180 «Skiringshalveien» under en jernbanebro. Denne er ganske smal og
3,2 m høy. Verken vanlig buss eller turbuss kan kjøre under
-IKKE ta av til venstre fra 180 «Furustadveien» ved skiltet «Sandefjord Golfbane». Her går
veien under en meget smal- og kun 2,8 m høy jernbaneundergang.
-De siste 450 meterne med vei før p-plass Istrehågan, går langs privat grusvei som kan
være krevende for store busser om våren.
Ja, der er en p-plass for 1 stor buss rett ved Istrehågan gravfelt. Denne kan være full av
private biler, og da kan det bli krevende for store busser å både parkere og å snu.
-Det er en alternativ stor og god p-plass for store busser. Fra overgangen ved «Jåberg
stasjon» kjør rett frem og opp «Furustadlia» i 250m. Her er det en stor og god p-plass for
flere busser. Dette alternativet innebærer at passasjerene må gå i 1,2 km. langs
«Jåberggrenda» mot Istrehågan.
Kaupang med turbuss eller vanlig buss
Bussen kjører fra en av de to p-plassene ved Istrehågan, tilbake mot jernbaneovergangen
ved «Jåberg stasjon». Etter jernbaneovergangen ta til venstre langs «Jåbergveien» frem til
veikrysset der den møter 166 «Skallebergveien». Følg 166 «Skallebergveien» i 4,8 km frem
til «Løve», der veien møter 303 «Tjøllingveien».

10 km
10-12 min

Alternativ 1: Følg 303 «Tjøllingveien» frem til rundkjøringen ved Lågen. Her tar bussen
andre avkjøring mot 154 «Gloppeskogen». I første rundkjøring ved «Halsen», ta tredje
avkjøring og fortsett langs 154 «Kaupangveien».
Fortsett til skiltet «Kaupang». Ta av til høyre til den store p-plassen beregnet på busser, eller
parker på det store busstoppet langs «Kaupangveien», utenfor besøkssenteret.
Alternativ 2: Etter Tjølling kirke, ta av til venstre fra 303 «Tjøllingveien», langs 154
«Østbyveien» (her er det et skilt til Viksfjord. Følg 154 «Østbyveien»/»Kaupangveien» frem
til skiltet med Kaupang.
MERK at det er kun mulig å slippe av passasjerer ved den store bussholdeplassen langs
veien, fordi svingradiusen til p-plassen er for krapp for store busser.
Ikke ta av til venstre fra 303 «Tjøllingveien» inn «Husebyveien», selv om dette ser raskere ut
på kart, da «Rombergbrua» IKKE tåler akseltrykket til busser.

Post 4
Fasiliteter
Evt. hindringer
for busser
P-plass for buss

Kaupang med minibuss eller privatbil
Bussen kjører fra en av de to p-plassene ved Istrehågan, tilbake mot jernbaneovergangen
ved «Jåberg stasjon». Etter jernbaneovergangen ta til venstre langs «Jåbergveien» frem til
veikrysset der den møter 166 «Skallebergveien». Følg 166 «Skallebergveien» i 4,8 km frem
til «Løve», der veien møter 303 «Tjøllingveien».
Etter Tjøllingvollen med Tjølling kirke, ta av til venstre fra 303 «Tjøllingveien», på
«Husebyveien» (her er det et skilt med «Kaupang»). Langs Husebyveien er det en smal bro
med kun plass til en bil/buss «Rombergbrua» med 2 fartsdumper på hver side.
Ved veikrysset, ta til høyre langs 154 «Kaupangveien». Følg veien til p-plassen for Kaupang.
Det kan være utfordrende å kjøre inn på p-plassen med minibuss, da det er en meget skarp
«hårnålsving».
Guiding ved Kaupang inkludert gåing.
30 min.
Det er ingen toalett i nærheten, utenom i sommer-sesongen, da besøkssenteret er åpent.
Det er ingen suvenirkiosk på Kaupang.
-Det er ingen lave/smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit* (se p-plass
for buss). På grunn av «Rombergbroen» ved «Husebyveien» må busser enten kjøre
Alternativ 1 eller 2. Dette gjelder ikke for minibusser om privatbiler.
Det er umulig å kjøre inn på p-plassen som er beregnet på busser om man kommer østfra
langs «Kaupangveien», da det er en meget skarp «hårnålsving» slik bildet viser.

Post 5

Post 5

Tur 23

Busser som ønsker å parkere MÅ kjøre inn «Kaupangveien» fra vest ved «Halsen». Busser
som kun skal slippe av passasjerer, kan gjøre det langs «Kaupangveien» ved busstoppet.
Turbuss eller vanlig buss
Kjør bussen fra Kaupang tilbake til rundkjøringen ved «Halsen» langs 303 «Kaupangveien».
I rundkjøringa ved Gloppe, kjør rett frem over «Gloppe bru». I neste rundkjøring ta av første
vei langs 40 «Elveveien» mot E18. Kjør inn på E18 i den store «Veimaskinen» ved
Bommestad. Returner via E18 mot «Slottsfjellsmuseet i Tønsberg.
Minibuss eller privatbil
Kjør fra Kaupang, samme vei tilbake til 305 «Sandefjordveien». I rundkjøringa der
«Sandefjordveien» krysser «Skiringsalveien», ta tredje avkjøring mot E18. Returner via E18
mot «Slottsfjellsmuseet i Tønsberg.
Samlet tidsforbruk

VIKINGTUR SØR – med start på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg

40 km
35 min.

3 til 3,5 t.
Varighet 3,5 t til 4,5 t

Busstur til Brunlaneset med Mølen og Helgeroa
Tillegg - Beskrivelse av fasiliteter, infrastruktur ol. til guider, bussjåfører og bilister
Oppmøte
Slottsfjellsmuseet
Tidsbruk/avstand
Post 1
Guiding på Slottsfjellsmuseet, inkludert gåing.
30 min.
Post 1
Mølen, på Brunlaneset i Larviks sydende.
50 min
Bussen går fra Slottsfjellsmuseet og kjører ut av byen via «Semslinna» og ut på E18 ved
Sem. Ved Farriseidet, ta fra E18 i avkjøringen mot Brunlaneset, 302 «Brunlanesveien». Etter
nedkjøringen til Helgeroa, følg 302 rett frem. Etter veikrysset ved MENY Søndersrød går
veien over til å merkes 51, men heter fortsatt «Brunlanesveien».

Fasiliteter
Evt. hindringer
P-plass for buss

Post 2

Vet «Holtet» står det et skilt med «Velkommen til Nevlunghavn», Kjør til høyre i krysset og
fortsett langs «Mølenveien». Hold rett frem til det er skiltet med p-plasser - Mølen.
Guiding ved Mølen inkludert gåing.
Det er kun to utedoer, ellers ikke noe besøkssenteret eller suvenirkiosk på Mølen
Ingen smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit
Det er greit å kjøre langs Mølenveien for store busser, men vær oppmerksom på at det er
mye biler og fotgjengere der pga. at det er et stort turistmål. Hold lav fart. Det er mulig å snu
for store busser på p-plassen, men dersom det er andre busser der, kan det bli trangt.
Helgeroa
Bussen går til Helgeroa, tilbake samme vei. Etter veikrysset ved MENY Søndersrød, ta av
mot Helgeroa langs 53 «Strandbakken».

45 min.

7-10 min

Post 2
Fasiliteter
Evt. hindringer
P-plass for buss
Post 3

Tur 24

Guiding i Helgeroa ved «Nesjarmonumentet», inkludert gåing og toalettbesøk
Eventuelt lunch*
Det er to restauranter i Helgeroa og et betalingstoalett nede ved kaia. Her er det kiosk.
Ingen smale jernbaneunderganger, alle store busser kan kjøre dit
Det er stor p-plass med betalingsautomat i sentrum av Helgeroa
Retur til Tønsberg, samme vei, langs E18.
Samlet tidsforbruk

HELE VIKINGVEIEN – START TØNSBERG*

*Vi skreddersyr også bussturene langs hele «Vikingveien» etter ønske/avtale.
Se spesielt veibeskrivelse for tur 22 om hindringer for busser ved Istrehågan og Kaupang.
Tur 25: Se veibeskrivelsene for tur 21 men ta utgangspunkt i oppstart Sandefjord
Tur 26: Se veibeskrivelsene for tur 22 men ta utgangspunkt i oppstart Sandefjord
Tur 27: Se veibeskrivelsene for tur 23 men ta utgangspunkt i oppstart Sandefjord
Tur 28: Se spesielt veibeskrivelsene for tur 22 om hindringer for busser ved Istrehågan og Kaupang men
ta utgangspunkt i oppstart Sandefjord

30 min
1,5 time* (lunch)

45 min.
3,5 t til 4,5 (lunch)
Varighet: ca. 7 timer
Pris: etter avtale

