Reisetips til og fra havner
Vi anbefaler at du sjekker forskjellige alternativer selv, da det er mange måter å reise på i dag og
tilbudene hele tiden endrer seg. Dette bør derfor kun sees på som forslag.
Belfast
Byen har to flyplasser:
Belfast City Airport (BHD) i kort avstand fra sentrum: www.belfastcityairport.com.
For å komme til og fra denne flyplassen, sjekk: www.belfastcityairport.com
Belfast International Airport (BFS) www.belfastairport.com ligger 40 minutters kjøretur fra sentrum.
Flybussekspressen 300 bus service kjører fra terminalen til sentrum hvert 15. minutt på hverdagene,
ikke fullt så ofte på kveldstid og i helgene. (Se på www.translink.co.uk for avganger lørdag og
søndag).
Det kan være vel så greit å fly til Dublin og ta toget herfra. Toget tar cirka 2 timer og har flere
avganger om dagen. Det går også ekspressbuss fra Dublin Airport til Belfast. Denne turen tar også ca
2 timer.

Ålesund
Ålesund Lufthavn Vigra ligger ca. 15-20 minutter fra Ålesund sentrum. Nettside:
www.avinor.no/flyplass/alesund.
Det går flybuss til og fra Ålesund sentrum til faste tider, reisetiden er ca 25 minutter.
Ruteinformasjon finner du her: www.177mr.no. Taxi til og fra sentrum tar ca. 15 minutter. Det er
også mulig å ta ekspressbuss fra Oslo: www.177mr.no
Kristiansand
Kristiansand Airport, Kjevik, www.avinor.no/flyplass/Kristiansand, ligger 16 km nordøst for sentrum
av Kristiansand. Turen tar omtrent 20 minutter. Flybussen kjører i tilknytning til både innenlands- og
utenlandsavganger: www.hagakrs.no
Taxiholdeplassen finner du rett utenfor terminalen. To taxiselskaper henter og bringer på Kjevik. Taxi
Sør - telefon 38 02 80 00 og Agder Taxi - telefon 38 00 20 00
En annen mulighet er toget fra Oslo eller Stavanger, det går også ekspressbuss til Kristiansand. Tog:
www.nsb.no. Buss: www.nor-way.no eller www.nettbuss.no

Ålborg
Ålborg City Airport ligger bare 6 km fra byen. Taxi tlf: +45 70 25 2525 eller + 45 98 10 1010
For mer informasjon om avgang og ankomst: www.aal.dk. Det går daglige flights fra København.
Fra Norge kan man ta ferge til Hirtshals eller Frederikshavn og videre buss eller tog til Ålborg. Det kan
man også sydfra, eller fra andre deler av Danmark: Se: www.dsb.dk Ålborg har også bussforbindelse
direkte til København: www.abildskou.dk og sørover i Europa: www.eurolines.dk.
Rostock/Warnemünde:
Det er mulig å fly til Rostock med en mellomlanding i Tyskland, f.eks fly til Hamburg og tog derfra til
Rostock. Toget tar ca 2-3 timer:
www.tripadvisor.com/ShowTopic-g187331-i449-k1990499-Getting_from_Hamburg_to_RostockHamburg.html
Et annet alternativ er ferge fra Trelleborg i Syd Sverige. Seiltiden tar cirka 6 timer
Rutetider: www.directferries.no/trelleborg_ferge.htm
Bremerhaven
Fra Bremen international airport, kan du ta trikk, linje 6 til sentralstasjonen og så ta toget herfra til
Bremerhaven, det tar ca 45 minutter. Sjekk: www.airport-bremen.de/en/nc/
Det er også mulig å ta tog fra Hamburg jernbanestasjon, det tar ca 2 timer.
IJmuiden, Amsterdam
Fra IJmuiden som er en havneby i utkanten av Amsterdam, tar det mellom 1 ½ og 2 timer med buss
og tog til Schipol Flyplass, Amsterdam. På denne linken kan du lese hvilke alternativer du har og til
hvilken pris: www.rome2rio.com/s/IJmuiden/Amsterdam-Airport-AMS-Netherlands
Schipol: www.schiphol.nl

