BRÅRUDÅSEN OG

Tur og lek
i Horten

FESTNINGEN

Flott utsikt over byen og
fjorden og grillplass ved
lysning i skogen, inntil
«indianerfjellet».
Fra Brårudåsen kan man
gå videre til Festningen der
det er enda bedre utsikt
over hele Horten.

HORTENSSKOGEN

Inne i skogen nærmere
Vollane finnes et batteri
fra krigen. Her er det en huske/
slenge og en fin rasteplass i
skogen. Langs kyststien er det
flere treskulpturer.
Park, ingen leker her ennå, men en
benk og mange fine trær. Dette skal
bli en naturpark på sikt.

KULTURKVARTALET

BARNAS
SKULPTURSTI

På RS Noatun på Langgrunn
kan man se morsomme og
fine skulpturer som er laget
av skolebarn i Vestfold i
samarbeid med profesjonelle
kunstnere.

Plassen skal utvikles i løpet av 2021 og
videre fremover. Her kan det komme
spennende innhold og lekeelementer i
årene som kommer.
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BRÅRUDPARKEN

Festplassen er en lysning midt
inne Hortenskogen med benker
og mange fine lekemuligheter.

TORGET

Stor møteplass i sentrum med
hoppeputer som lager lyd og
andre musikkleker, samt et
skateelement.

LYSTLUNDEN

VOLLANE OG

PARK

MØRINGA

Steinstrand, stor
gresslette og badebrygger.
Aktivitet: kaste steiner i
vannet, fiske krabber.

Det finnes en vannfontene som
har vann i sommerhalvåret.

I byparken er det et godt utvalg av leker: Klatreog balanseleker, husker, vipper, sandkasse og
treningsapparater.
På forskjellige steder i parken finnes det
HAVNA

dyrestatuer og figurer som kan klatres på og

STRANDPARKEN

benyttes til lek. Parken har en paviljong med
På nordsiden av restaurantene
er det et stort asfaltert område
med trampoliner i bakken,
noen huskeleker og et lite
«strandområde» med sand og
parasoller. I gjestehavna kan
man se på båter og det finnes
også noen husker og benker.

sitteplasser og like ved finnes det to utegriller som
kan benyttes. Rett ved lekeplassen ligger også en
basketballbane.
I parkens nordre del ligger en fugledam, hvor man

Fin liten strand ved
Strandparken barnehage.
Det finnes også en
lekeplass i nærheten med
sittebenker.

kan mate gjess og ender. Nærmere videregående
er det også klatre- balanseleker.

MUSEUMSOMRÅDET/

INDRE HAVNEBY

Fint område ved sjøen. Flere
lekeplasser med bl.a. husker,
sklie og trampoline. Det er
også en basket/fotballbane,
samt et stort utvalg av
treningsapparater i
Tufteparken. Rasteplasser
med grill.

GARASJETORGET

Fotomuseum og
marinemuseum innendørs.
Utendørs: fotogalleri, ubåter,
artilleri, skipsdokke og
rasteplass på Garasjetorget.

RØRESTRAND

Større strand med masse
aktiviteter. Husker,
treningsapparater, sklie,
grillplass og fine plasser
langs kyststien.

