
Alle veier fører til Breivoll

Allemannsretten / skikk og bruk
•  Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
•  Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre,  eller for 

plante- og dyreliv.
•  Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området.
•  Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
•  Ikke kast søppel i naturen, ta den med deg.

Public access to the countryside / customs
•  You have the right to roam freely through common land.
•  Show consideration for other users of uncultivated land.
•  Show consideration for wilderness industries and residents.
•  All game is protected except during legal, licensed hunting.
•  Do not litter, take it with you.

Vær oppmerksom på
All ferdsel er på eget ansvar. 
Ved ulykker ring 112 eller 113.

Caution
All passage is at your own risk.
Call 112 or 113 in emergency situations.

Målestokk 1:20 000, Ekvidistanse 20 m

Kollektivtransport 
Finn din reiserute til startstedet eller 
hjem igjen på Entur. Fra Nesset, rett 
ved Breivoll, går det ofte buss mot 
Oslo, Ski og Drøbak med enkel 
overgang til Ås, Nesodden og 
Kolbotn.

entur.no 

Turtips på UT.no
Her finnes gode turtips, informasjon 
og kart.

Breivoll Gård 
Breivoll Gård ligger idyllisk til på 
det store friområdet Breivoll. Her 
er det flotte turmuligheter. Gården 
har åpen kafé i helgene og enkelte 
hverdager. Mulighet for å leie båter 
og kajakker, sove i gapahuk og være 
med på mange aktiviteter gjennom 
året. Gården drives av DNT Oslo 
og Omegn i samarbeid med lokale 
ildsjeler. 

dnt.no og breivoll.dnt.no

Ås Turlag og 
Nordre Follo Turlag
Turlagene organiserer lokale 
aktiviteter og turer hele året. 
Turlagene merker og rydder de 
blåmerkede stiene i kommunene.

as.dnt.no og nordrefollo.dnt.no

    Nesset       1 km
Spennende korttur i skogen på blåsti 
fra Nesset, forbi ”Ruggesteinen” fram til 
Breivoll gård.

16

    Frogn kirke        5 km
Stier gjennom Tjuvåsen. 
Gangvei fra Bekkevoll. 
Bratte sykkelbakker ned til Årungen. 
Derfra videre på sykkelruta fra Ås.

15

    Ås stasjon      10 km
Følg Åsrunden til Årungen rostadion. 
Videre på vei og gangvei. Sykkelrute fra 
Ås til Breivoll, vest for Årungen.

14

    Nordby skole    4 km
Stier nedover Bekklia. Overgang over 
rv 156. Sykle nedover Askehaug-
bakkene til Nesset.

13

    Kjærnes      1-5 km Få med deg Sherpatrappa før du går 
kyststien sørover til Breivoll. 12

    Vinterbrosenteret 5 km
Gå via Nøstvedtboplassen og videre 
nord for Pollenvannet og Pollen.
Sykkelrute langs rv 156.

11

    Tusenfryd     5 km Ut på sti langs Tusenfrydgjerdet i nord. 
Sykkelrute langs rv 156.10

    Ringnes          5 km Sti gjennom Fålemarka.9

    Ski stasjon     9 km

Gjennom Nøstvedtmarka til 
Tusenfryd, videre på sti gjennom 
Fålemarka. Sykkelvennlig til DaVinci-
brua, opp forbi Nordby kirke og 
nedover til Nesset.

8

    Oppegård stasjon   10 km
Gjennom Nøstvedtmarka til 
Tusenfryd, videre på sti gjennom 
Fålemarka. Sykkelrute på utsiden av
Ringnestunnellen.

7

    Kolbotn stasjon    14 km

Ut i skogen ved Ingieråsen 
slalåmbakke. Videre forbi Gjersjø bro og 
under E18. Stier sørover forbi 
Oppegård kirke. Sykkelrute langs 
Gjersjøen, Gamle Mossevei.

6

    Oppegård kirke      7 km Langs kysten eller gjennom 
Fålemarka. Fin rundtur. 5

    Ingierstrand     11 km Til fots på blåmerka sti opp til linjestien 
til Svartskog. Videre på kyststien. 4

    Fiskevollen      15 km
Sti langs Gjersjøelva og videre forbi 
Oppegård kirke. 
Sykkelrute langs Gjersjøen, Gamle 
Mossevei. 

3

    Gullerud busstopp 13 km Sti ned til Blylaget. Videre på kyststien. 2

    Nesoddtangen    23 km
Merket kyststi. Fint å sykle på små og 
store veier fra Nesoddtangen til  
Breivoll. 

1

Til fots eller på sykkel til Breivoll?
Turbeskrivelser på UT.no/turforslag


