48 timer i Holmsbu

Stedet som ikke
har noe å schule

FIN FISK: En torsk på fem kilo er ikke å forakte.
Inne i havna står ofte en lokal fisker og plukker
dagens fangst ut av garnet. Mange vil slå av en
prat og kanskje handle råvarer til middagen.

Ta den lille kystperlen Drøbak i Akershus og kjør
den på 90 grader i vaskemaskinen. Og vips, du har
Holmsbu på den andre siden av Hurumlandet.
TEKSt og foto PER A. BORGLUND

M

itt poeng er at
tettstedet Holmsbu
(med sine snaut 600
fastboende) er som
en krympet versjon av nissebyen i
øst, en trivelig husklynge konsentrert rundt en småbåthavn. Og om
sommeren bare eksploderer det.
Man sier at innbyggertallet blir
tidoblet med alle hytteturister,

båtfolk og andre som valfarter til
det som også kalles «den korteste
vei til Sørlandet.»
Mange tilbud

Påsken regnes som sesongstart i
Holmsbu, og er du uheldig å ramle
innom her i perioden mellom da og

starten på sommersesongen (rundt
Kristi himmelfart) må du regne med
å møte en mer enn søvnig «by». I
begynnelsen av mai opplevde jeg at
det kom bil etter bil med mennesker
og parkerte, så seg om etter et sted
å spise og returnerte med uforrettet
sak.
Hjertet og andre viktige organer
i Holmsbu er de to hotellene, Quality
Spa & Resort (bedre kjent som
Holmsbu Hotel & Spa), Holmsbu
Bad og Fjordhotell og den sjarmerende nærbutikken Holmsbu
Handel, et slikt sted som har «alt».
Har kan du sannsynligvis kjøpe
både kjetting og indrefilet. Pluss
ferske reker, kaldt øl og lyspærer.
Holmsbu har gjestehavn, badeplasser, en haug med gallerier og
flere spisesteder. Jeg har brukt to
døgn på å sjekke ut noen av disse,
og det er lett å skille vinneren
fra resten.

FULL AV SJARM:
Holmsbu Handel er
nærbutikken som har
nesten alt du trenger i
hyllene.

HOLMSBU BAD OG
FJORDHOTELL		
– kongen på haugen

Hotellet inne i «sentrum» av
Holmsbu ligger på en høyde med
utsikt mot havna og de øvrige
attraksjonene her, og det oser av
tradisjon og historie i et hus der det
gjerne knirker litt i tregulvet når du
beveger deg i korridoren.
Servicen her er usedvanlig hyggelig og personlig, og jeg kan
levende se for meg at restauranten
her er en fantastisk som ramme for
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selskaper av typen bryllup, jubileum
eller firmafester.
Sånn i dag daglige er det cafeen
Lille Molo som er hotellets serveringssted, med pizza fra vedfyrt ovn
(fra 15.00) og diverse lunsjretter.
Isen som serveres er fra Kulinaris
på Kolbotn.
HOLMSBU BAD OG FJORDHOTELL
Storgaten 8
Telefon: 32 79 21 00
booking@holmsbubad.no
holmsbubad.no

SMØRBRØD I SOLOPPGANG:
Med en slik utsikt blir dagens første
måltid en utsøkt fornøyelse.

NOEN BEDRE?: Holmsbu Bad
og Fjordhotell kneiser over
den lille kystperlen ved
Drammensfjorden. Her er det
også en badestrand med flott
beliggenhet og sandbunn.
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