
Velkommen til Hot kommune
midt i Smlllrlilyet!

Hor er en trivelig bygdekollll11une nord i Yest
fold som b~de fastboende og bes¢kende blir glad
i. Med sitt areal p~ 164 km2, er det god plass til
ca. 2.800 fastboende. Hof blir ofte betegnet som
skogkoml11unen i Vestfold, men hal' ogs<'i industri
tradisjoner heh tilbake til 1600-tallel. Et rikt
kulturliv, severdigheter, tlott natur, hyggelige
mennesker og god service hrtper vi vii bidra Iii
minnerike opplevelser i v~r k0111lllune. I tillegg
til komlTIunens egnc kvaliteter, er Hof ogsa el
ypperlig utgallgspunkt for andre opplevelser og
tjcncster innenfor kart reiseavstand: 40 km. til
T¢nsberg, Drammen og Kongsberg og 20 km. til
Holmcstrand. En dr¢y time til Oslo, og kart
avstand til b~de sj¢ og h¢yfjell. Er det rart at vi
pAstdr: has oss i Hof befinner e1u deg «midt i
sl11¢r¢yet»!

Gamic Eidsfos, betegnet av Riksanlikvaren
S0111 en unik industrihistorisk enhet, ligger i
idylliske omgivelser ved Eikern. Eidsfoss Jern
verk ble etablert i 1697. Eidsfos-ovncr er nok det
mest kjcntc produktet, som elu kan se i en
industrihistorisk utstilling. Her kan du rllsle pt\.
kultursticn gjCllllOIll omnidet hvor arbeidcr
boliger, produksjonsbygninger og Eidsfoss
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Hovedgfml fra 1700-tallet og fremover danllcr
ram men. Hovedg1'trden hadde i sin tid et av
landets f10tteste hageanlegg, og del er slarlet en
delvis rehabililcring. TuristbfltCll MIS Eikern tar
imot gruppc-bestillinger og har ogsl\. noen apne
turer pa Eikern. Gamic Eidsfoss Kro serverer
deg varierte retter, og kunsthandverkere hal' eget
utsalg. Kunne del friste med kOl1serter, teater
festival cller kuns!Ulstilling? Omvisninger for
grupper arrangeres.

Det er ikke noe nytt at folk Iiker seg i Hof:
mange gravmillller 1m jemofder vitner am aktivi
tet og attraktiv bosetting, ogs1'l. den gang. For
¢vrig fiBBer ell! goljbanc her, ridesellfer og to
lIIiddelalderkirker. Vi har lurslier i herlig tlff

ten·eng som inviterer til friluftsliv bade sommer
og vinter, bade ved boomrader og i hoyden ved
Haiern og Skibergfjell (Vest folds h¢yeste fjelI,
632 m.o.h.). Vassdragene i kOl11mllnen benyttes
Iii fiske, bading og kanopadling. Joda,- l11ulighe
tene er l11ange,- ta kontakt med luristkontoret
eHer kOlllmunen for mer info.

Velkoml11cn til Hof! Velkol11l11cn tilbakc!




