BEA
Bea er en fin butikk i sentrum av Holmsbu som selger
klær til dame og herre, samt spennende interiørartikler.
Forretningen holder åpent kl. 11.00 – 18.00 hver dag
i sommer-sesongen, med ekstra utemarked på
søndager.
BERGSMYHRENE GÅRD
Bergsmyrene Gård kan by på gode
biodynamisk dyrkede grønnsaker.
Biodynamisk/økologisk drift siden 1981. Godt
utvalg i grønnsaker.
BRYGGEKJØKKENET
Bryggekjøkkenet ligger noen skritt bort fra
Holmsbu sentrum, akkurat nok til å kunne nyte
god mat og lekker is i fred og ro. De har 30
forskjellige kuleis og sorbeter, yoghurt-is og
kjempegod softis.

LINDA´S LYKKE
BEA
470 23 392
919 09 098

BERGSMYRENE GÅRD
ØKOLOGISKE
GRØNNSAKER
909 88 350

BRYGGEKJØKKENET
32 79 47 55

CAFE JUNO
Her serveres verdens beste pizza i Holmsbu og
de høyeste rekesmørbrødene i byen. Og når
solen kommer blir den intime puben dobbelt så
stor.
GALLERI ASKESTAD ART
Bak navnet Askestad Art finner du kunstneren
Birgit Askestad. En livslang drøm har gått i
oppfyllelse når hun åpnet sitt eget verksted og
galleri i Holmsbu.

CAFE JUNO
905 37 260

GALLERI
ASKESTAD ART
474 15 173

HOLM GÅRD
Gården er en av Hurums eldste, og ligger høyt og fritt
med utsikt over Drammensfjorden. Holm har vært – og er
fortsatt – en stor gård med et rikt jordbruk og en sentral
plass i lokalmiljøet. Det arrangeres det låvebryllup.
Holm gård kan tilby overnatting i form av utleiehytter.
HOLMSBUSTUENE
Holmsbustuene er Hurums første
helårsåpne galleri. Kunstnere av nasjonal
betydning innafor bilder og skulptur stiller
ut i kombinasjon med håndplukka utstillere
fra nærområdet Østafjells.

HOLM GÅRD
913 14 765

HOLMSBUSTUENE
TOFTELOFTET
900 11 856

HOLMSBU BADEHOTELL
På det tradisjonsrike Holmsbu Badehotell
forteller veggene historien om dagliglivet i
Holmsbu. Kunstmaleren Erling Clausen
utsmykket i sin tid matsalen med illustrasjoner
fra fiskernes liv.
HOLMSBU BILLEDGALLERI
En entusiastisk professor i atomfysikk, en arkitekt
og et knippe lokale fiskere gikk for over førti år
siden sammen om å reise en borg i skogen til
minne om Henrik Sørensen og Holmsbukolonien.
Billedgalleriet er oppdelt i fire kubistiske volumer
som hver inneholder en avdeling av samlingene.
HOLMSBU HANDEL
En lokal butikk som er åpen hele året hvor det
er både lov og ønsket at du forteller oss hva
du vil ha og hva du trenger. Vær så snill å si
ifra! Vi skal forsøke å være entusiastiske
kjøpmenn og fortsatt gjøre Holmsbu Handel til
et trivelig møtested.
HOLMSBU HAVN
Havnen med 250 faste plasser. 50
gjesteplasser med alle fasiliteter ligger midt i
sentrum. Holmsbu Havn har siden tidlig på
1700-tallet vært et sentrum for sjøfart og
handel.
HOLMSBU HOTEL & SPA
På Holmsbu Hotel & Spa finner du den
moderne varianten av kurbadet: et moderne
livsstilshotell der vann og strand, velvære og
nytelse står i sentrum. Blant vakre villaer og
koselige sjøboder finner du stillheten og roen
som pleier sansene og myker opp hverdagen.
HOLMSBU KIRKE
Kirken ble påbegynt bygget i august 1886, og
sto ferdig i mars 1887.
Henrik Sørensen var initiativtageren til den
storstilte utsmykningen, der vi kan finne
arbeider av ham selv, Oluf Wold Torne, Åge
Storstein, Reidar Fritzvold, Gösta Lovén, Anita
Greve, Astrid Karlsen, Knut Hermod Knutsen,
Erling Clausen, Willi Midelfart, Gunnar Bergstø,
Kåre Øijord, med flere.

HOLMSBU BADEHOTELL
32 79 21 00

HOLMSBU
BILLEDGALLERI
32 79 35 48

HOLMSBU HANDEL
32 79 33 07

HAVNE- OG
TURISTKONTORET
i HOLMSBU
416 33 995
32 79 12 66

HOLMSBU
HOTEL & SPA
32 79 70 00

HURUM
KIRKEKONTOR
31 29 29 62

HURUM KUNSTLAG
Hurum kunstlag er en svært aktiv forening
som arrangerer kurs, ustillinger og konserter,
med hovedbase i Støa. Hurum Kunstlag åpner
sommerens kunstutstilling ved St, hans tider,
med tradisjonell «Gladjazz».
KNATVOLDSTRANDA CAMPING
Knatvoldstranda Camping er en idyllisk og rolig
campingplass med en unik beliggenhet helt på
sydspissen av Hurum. Stedet er en familiedrevet
campingplass hvor gjestene våre bor i rolige og
naturskjønne omgivelser, med en flott badestrand,
gode fiskemuligheter, fantastisk turterreng og
dagligvarebutikk.
LINDA´S LYKKE
Linda’s Lykke er en trivelig butikk sentralt i
Holmsbu som tilbyr blomster, garn og gaveartikler.
Forretningen holder åpent kl. 11.00 – 18.00
hver dag i sommer, og har ekstra utemarked
på søndager.

HURUM
KUNSTLAG
992 63 444

KNATVOLDSTRANDA
CAMPING
32 79 33 29
415 34 381

LINDA´S LYKKE
BEA
470 23 392
919 09 098

MYHRENE GÅRD
De flotte omgivelsene gir ypperlige forhold for
golf og croquet, med alle tilhørende og
nødvendige fasiliteter. Kanskje har du bare lyst
til å nyte en kaffe og lese avisa i grønne
omgivelser? Opplevelsen av putrende
traktorer, bølgende kornåkre og et yrende,
kvitrende fugleliv får du på kjøpet!

MYHRENE GÅRD
916 90 906

PRIVATEN CAFÉ
Velkommen til tradisjonsrike Privaten Café,
som ligger idyllisk til ved havnen i Holmsbu.
Her serveres kaffe, kaker, egne barnemenyer,
smørbrød og middager. Privaten tilbyr også ett
innholdsrikt underholdningstilbud hele året, og
da spesielt i sommersesongen med både
kveldskonserter med kjente og kjære artister
og gratis ettermiddagskonserter på lørdagene.

PRIVATEN CAFE
957 52 365

RAVNSBORG GARTNERI
Vårt lokale hagesenter med alt du trenger til
hage, terrasse eller verandakasser. Og alt du
trenger av utstyr for å gi det hele riktig stell. Vi
bruker lang tid på produksjonen, klipper dem
ofte, og lar dem få store potter med mye,
næringsrik jord. Det gjør at våre planter holder
svært høy kvalitet – og at de er større enn
sommerblomster du får andre steder.

RAVNSBORG
GARTNERI
908 79 486

RØDTANGEN CAMPING
I 1857 lot en apoteker og en sakfører seg ro fra
Drammen til Rødtangen for å bade i sjøvann.
Dagens badegjester bor fortsatt i strandkanten. På
Rødtangen Camping er stranden lang, bløt og
barnevennlig og den vakre utsikten strekker seg
nesten helt til verdens ende.

RØDTANGEN
CAMPING
975 87 029

SAND GÅRD
Sand Gård er en gård med lang historie og
tradisjoner. Vi forsøker å ivareta den kulturen
som har preget gården siden 1700-tallet, ved
å gi de som måtte ønske å besøke oss tilgang
til det som gir vårt nærmiljø et særpreg.

SCHULESTEDET
Holmsbus nyeste spisested i en av Holmsbus eldste
og mest tradisjonsrike bygninger med den triveligste
bakgården! Her får du servert smakfulle retter laget
av ferske, lokale råvarer og du velger selv om du vil
nyte maten ved ett av bordene mot
havnepromenaden, inne i den lune og rustikke
restauranten eller i bakgården mot Schulerudhagen.
STORGATEN LITEN
«Alt du ikke trenger, men bare må ha!»
Sol ute, sol inne, luft under taket og ting man
ikke trenger hver dag. Det er Storgaten Liten.
En fin liten butikk omtrent midt i svingen i et
av Holmsbus aller eldste hus. Tettpakket med
sånne ting som bare gjør livet litt mer ålreit.

SAND GÅRD
924 88 904

SCHULESTEDET
901 59 063

STORGATEN
LITEN
32 79 30 42

