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Museumsturen

Om turen
Passer for: Voksne
Lengde: 11,5 km
Varighet: 160 minutter
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Stavanger har en lang historie, ukas tur gjenspeiler dette både i lengde og innhold – et MUST!
Fra Tjensvoll gravlund, går du forbi Mosvangen camping og tunet på Schankeholen. Du tar fatt på bakkene oppover mot
Vålandstårnet og går gjennom flott skog. Nede på andre siden følger du selvsagt Musegata og lar deg fascinere av dyr,
leker og byens kulturhistorie på Stavanger museum.
Du følger Peder Klows gate og fordyper deg i eldre historie på Arkeologisk museum. Med fornyet forståelse følger du
Kannikbekken nedstrøms, men finner tid til en avstikker opp på broen og bort til Telemuseet i Løkkeveien. Tilbake ved
bekken, fortsetter du under veien i Teaterpassasjen. Stavanger Turistforenings lokaler inspirerer til et aktivt friluftsliv.
Olav V s gate leder deg ned til Breiavatnet.
Du tar en paraderunde rundt det levende «hjertet» i sentrum, før du følger Klubbgata ned mot Kjeringholmen. Her
besøker du Norsk Oljemuseum og lærer mer om oljeeventyret. Turen fortsetter mot Skagen, og du finner veien mot
Torget og Vågen. Her fatter du interesse for båtene, og lærer mer om skipsfart på Stavanger maritime museum.
Du går gjennom Gamle Stavanger og tester ut en fabrikkarbeiders hverdag på Hermetikkmuseumet. Blidensolstredet tar
deg nedover mot sjøkanten igjen, og du tråkker deg imponert forbi Stavanger konserthus. I Sandvigå kan du få innblikk i
trykkeriets kunst ved Grafisk museum, før du opplever Stavangers musikkulturelle arne gjennom Bjergsted parken.
Du følger Løkkeveien et stykke og etter litt oppoverbakke gjennom Rudlå, kan du senke pulsen med et besøk i
Stavangers eldste museum, Misjonsmuseet. Turen går litt gatelangs og gjennom Eiganes gravlund før du kommer inn på
Ledaal.
Du undrer på hvorfor Kielland navnga lystgården sin Ledaal, klarer du å finne du svaret? Ved Breidablikk får du et levende
innblikk i borgerskapets levesett på 1800-tallet. Eiganesveien leder deg videre mot Mosvatnet og du avslutter på
kunstferdig vis med et fargerikt besøk i Stavanger Kunstmuseum.

Tilgjengelighet
Du kan gå turen med barnevogn, med tre unntak:
1. Rosenkildetrappen. Følg heller Strandkaien - Dahlalmenningen - Løvdahlssvingen.
2. Trapp fra Sandvigå til Bjergstedparken. Følg heller Bjergstedveien.
3. Trapp fra Steingata inn til Laård gravlund. Følg heller Steingata - Theodor Dahls gate - Alexander Kiellands gate.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!
Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF

