
Besøk Hole for å oppleve natur, kunst og kultur! 
Kommunens rike historie formidles gjennom natur, 
 aktiviteter og opplevelser. Vikingtid, middelalderens 
konger, Asbjørnsen og Moes eventyr, kunst, natur og 
kulturlandskapet er viktige deler av Holes identitet.  

Hole har flere utfartsområder for turer i marka. Det er 
tilrettelagt stier og løyper fra Sollihøgda, Krokkleiva 
og i det store turområdet mellom  Helgelandsmoen og 
Steinssletta. Panoramaet fra Krokkleiva og Kongens 
utsikt byr på både fjord og fjell.

Det vakre kulturlandskapet blant åkre og gårder  innbyr til 
turer på historisk grunn. Her er både  pilegrimsled og gamle 
gravhauger.  

Langs Tyrifjorden og Steinsfjorden er det flere bade-
plasser med både svaberg og langgrunne sand strender 
som er tilrettelagt for soling og bading.

Ta en dagstur, eller overnatt og bli noen dager. 

Oppdagelser og opplevelser i Hole 

Sollihøgda
Sollihøgda er et godt utgangs punkt for turer på 

Krokskogen til fots eller  med sykkel. Her ligger Solli-
høgda tursenter og Sollihøgda kapell, en vakker  lang-
kirke i tre som ble bygget i 1911. 

Krokskogen, Krokkleiva og Kongens utsikt
Her går den Den Bergenske Kongevei og en 

moderne pilegrimsled. Flott utsyn over Østlandet 
med Gaustatoppen, Blefjell, Norefjell og Vikerfjell 
i syns randen. Kongens utsikt ble etablert tidlig på 
1800- tallet, og var i lange tider et av de mest populære 
turistmål i Norge.

Lemostangen  og Rytterager
Flott turområde. Et spennende geologisk om-

råde hvor man kan finne fossiler. Verdens største 
sjøskorpion på 70 cm er funnet i Hole!

Stein kirke og Halvdanshaugen
Ved Steinssletta ligger Stein gård som var 

kongsgård og lendemannsgård fram til cirka 1300. 
Halvdan Svarte som var far til Harald Hårfagre, 
druknet i Randsfjorden, og er ifølge sagaen hauglagt 
i Halvdanshaugen på Stein. Det regnes som sannsyn-
lig at alle de fire kongene i Hole kommunes våpen-
skjold, Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav den hellige 
og Harald Hardråde har hatt tilknytning til Stein gård. 

Tavleskaret, Krokskogen
I Tavleskaret på Krokskogen var det en tref ning 

mellom norske og svenske soldater 16. april 1716. 
 Etter det ga Karl 12 opp forsøket på å ta Norge. Det er 
satt opp en minnetavle der trefningen fant sted.

Odin camping

Onsakervika camping

Utvika camping

Nes camping
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Spisesteder

Overnatting

Kunst og kultur

Campingplasser

Aktiviteter

Historiske steder

Badesteder

Fargekoder i kartet
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Velkommen til Hole!



 
Galleri Klevjer
Galleriet holder til i et laftet bygg med historie som kornma-
gasin, militær depot og fengsel. Her ligger også Café 1920 som 
er en  rekonstruksjon av Baker Narums café som lå i Hønefoss. 
Flere kunstnere holder til i nabobygget. www.galleriklevjer.no

General Hotell
Lite, familiedrevet fullservicehotell på Helgelandsmoen 
med 21 værelser, bar og restaurant. 
www.generalhotell.no

Ringeriksbadet
Badeanlegg med aktiviteter, svømmeområde, 
vannsklie, baby- og varmtvannsbasseng. 
www.ringeriksbadet.no

Bootcamp Hønefoss
Bootcamp Hønefoss er Norges største 
treningsanlegg for hinderløp. 
www.bootcamphonefoss.no

Hole kirke
Den eldste delen av Hole kirke er fra 
1200-tallet og laget i mur. Den nye 
delen ble bygget i 1954 med
Ringeriksstein. 

Frøyshov gravfelt
Gravfelt med 25 gravhauger fra jernalderen. 

Jørgen Moe-samlingen og Hole bygdearkiv
Samlingene er i Kjellerbergsenteret. www.hole-historielag.no 

Bønsnes kirke
Middelalderkirke fra 1200-tallet med utsikt over Tyrifjorden. 
Det er guiding i kirken om sommeren.

Mo gård
Gårdsturisme på den historiske gården som er dikteren Jørgen 
Moes fødested og barndomshjem. Besøk etter avtale. 
www.mo-gaard.no

Ringerikes museum - www. buskerudmuseet.no

Mørkgonga til trolske Gyrihaugen
Spekatakulær  og noe krevende tur.

Herøya
Utleie av rom og hytter, flotte bade-      

 plasser. www.osa-sporveien.no

Bjørke Maisgård
   Bed & Breakfast og selvplukk av   

     mais. www.bjorkegard.no

 Sundvolden hotel
       Moderne komfort og ærverdige 
          tradisjoner. Restaurant og galleri. 
             www.sundvolden.no

Hardraade vikingskipsforening og
historisk bygdetun
På Sundvollstranda bygges et fullskala 

 vikingskip, og Hole historielag har samlet flere  
typiske gårdsbygninger fra slutten av 1800 til 
tidlig 1900 som er gjenreist her på dugnad.  

Kleivstua 
Kleivstua hotell har storslagen belig-

genhet. Stedet har en perfekt ramme for 
 konferanser, selskaper eller bespisning. 
 Kleivstua er historie, tradisjon og utsikt. 
 Perfekt utgangs punkt for turer i marka.   
       www.kleivstua.no

Det Øde Galleri og Skaperi
    Et rustikt, lite galleri i landlige omgivelser, omkranset  

av vakre turområder. Kafe med lett  servering   og salg av lokale 
produkter. www.detodegalleriogskaperi.no

    Storøya Golf
    Tyrifjord Golfklubb har en 18 hulls bane, og sti rundt øya.  Her lå 

Hamarbiskopens ladegård i middel alderen. www.tyrifjord-golfklubb.no

2

5

7

8

3

4

6

9

10

12

13

14

16

15

1

11

17

18


