
Kyststien 20-22 mai 2022 (35 km Stavern – Helgeroa og ca 30 km Stavern – Mølen via 
Nevlunghamn) 

Turen inkluderer: 2 overnattinger i delt rom i egen lakepose/sengetøy, 2 middager m/ dessert og 
kaffe, frokost og nistepakke dag 3, båtskyss tur/retur Stavernsodden fyr og minibuss Mølen-Larvik. 

Dekkes av deltakerne selv: Tog og buss Lillehammer-Stavern og retur tog Larvik-Lillehammer. Egen 
drikke til måltider, egen frokostmat, niste og drikke til dag 1 og 2 (kaffe og te til frokost på fyret 
ordnes av turleder). Andre egne utgifter på turen (is, kaffe ol).  

Fredag 20. mai 

0845 Oppmøte Lillehammer stasjon (avgangshallen v/ kafeen) 

0907 Avreise tog R 10 Lillehammer – Oslo S 

1126 Ankomst Oslo S – togbytte 

1139 Avgang tog R 11 Oslo S – Larvik 

1331 Ankomst Larvik stasjon – bytte til buss 

1342 Avreise buss 01 fra Larvik til Stavern/Kysthospitalet 

1354 Ankomst Stavern (stoppested Kastanjene) – kort spasertur til sentrum 

Runde på egenhånd i koselige Stavern sentrum og Minnehallen som er Norges nasjonalmonument 
over falne sjøfolk og med utsikt over Skagerak (eventuelt et kafebesøk for dem som vil). Turleder 
handler imens inn ingredienser til middag som tas med til fyret. 

1530 Båtskyss over til Stavernsodden fyr. Innsjekk og fordeling av rom. 

1730 Vi lager felles middag på felleskjøkkenet (innkjøpte ingredienser av turleder). Ha med egen 
drikke til middag. 

Oppvask etter middag. 

Tid på egenhånd på øya (bading?) 

Overnatting i ulike fellesrom. 

Lørdag 21. mai (ca 15 km) 

0800 Frokost (deltakerne har med mat til egen frokost og til niste for dagen samt drikke). Turleder 
har med kaffepulver/teposer og smør til frokosten (felles). 

0900 Vasking og utsjekk av rommene. 

0930 Båtskyss tilbake til Stavern og start på kyststien sørover mot Nevlunghamn. Last ned kart her. 

Vi stopper for å bade underveis hvis været er OK. Lunsj underveis (egen matpakke og drikke) 

 1800 ca ankomst Brunvall gård. Innsjekk i leiligheter/rom – 2 i hvert soverom (enkeltsenger). 

1900 Felles middag Brunvall gård. Fiskesuppe med brød og tilslørte bondepiker til dessert. Kaffe/te. 
Drikke kjøpes av hver enkelt. 

Søndag 22. mai (ca 15 km) 



0730 Frokost og lunsjpakke inkludert på Brunvall gård  

0830 Vasking og utsjekk av rom 

0900 Start kyststien fra Brunvall gård til Nevlunghamn og videre til Mølen. 

Xxxx Ca ankomst Nevlunghamn og tid for å kjøpe is. 

Ca 1200 Lunsj i det fri (vi finner et fint sted nede ved sjøen) 

Xxxx Ca ankomst rullesteinstranda Mølen og geoparken. 

1530 Minibuss fra Mølen (P-plassen) til Larvik (17 km og ca 30 minutters kjøretur) 

1632 Tog fra Larvik til Oslo og videre til Lillehammer (togbytte i Oslo) 

2043 Ankomst Lillehammer stasjon. 

 

 

 

 


