
 

 

Reisetips til og fra havner 
 
 

 
 

 

”Å seile med Christian Radich er en uforglemmelig opplevelse som gjør at man vil være med på seilas 

sommer etter sommer. Og ikke nok med det, det er en vinn-vinn situasjon. Du får din livs ferie 

samtidig som du bidrar til å holde vår kulturarv i live”. 

Medseiler Ingunn Eriksen 

 

 

 

 

 

 

 



Vi anbefaler at du sjekker forskjellige alternativer selv, da det er mange måter å reise på i 

dag og tilbudene endrer seg hele tiden. Vi har dessuten kun tatt hensyn til direkte adkomst til 

og fra havnene. Dette bør derfor sees på som forslag. 

 

 

Las Palmas/Gran Canaria 

Det er flere flyselskap som flyr til Las Palmas.  

Flyplassen ligger ca. 18km sør for Las 

Palmas. Du har to transportmåter å velge 

mellom inn til havnen: 
 

 

1. Buss (nr. 60), som er billig. Den går fra avgangshallen, en etasje over ankomsthallen. 
Bussen går bare ca. hver time. Spør i informasjonsdisken! Gå av bussen i 
rundkjøringen ved cruiseterminalen, se kartet på denne siden.  

2. Taxi, som koster ca. 35 €. Taxiene tar inntil fire passasjerer, så de som slår seg 
sammen kan få en rimelig transportløsning. Be taxien kjøre til Cruiseskipsterminalen. 
Den heter på spansk ”Muelle Sta. Catalina” (muelle= kai, uttales ”moejje”) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



St.Maarten 

 

St.Maarten har 1 flyplass. Flyplassen heter 

St. Martin Princess Juliana internasjonale 

flyplass. Dette er en stor full-servicefasilitet 

som tilbyr passasjerer tilgang til banker, 

veksling av penger, butikker og 

restauranter. Det er også leiebilbyråer og 

turistinformasjonsdesker.  

Det er mulig å ta taxi eller buss fra 

flyplassen til havna.  

 

 

St.Maarten flyplass; http://www.sxmairport.com/ 

 

Grenada 

 

Hovedflyplassen til Grenada – Maurice 

Bishop International Airport- ligger ca 8 km 

fra hovedstaden St.Georgs.  

 

Flyplassen er lokalisert helt sør på øya.  

 

Taxi inn til St.Georgs tar ca 10 minutter. Det 

er også mulig å ta lokalbuss.  

 

Maurice Bishop International Airporth ; 

ttp://www.mbiagrenada.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartagena 

 

Hovedflyplassen på Cartagena heter Rafael 

Nunez Internationale Aiport. Flyplassen ligger 

ca 4,7 km fra Cartagena. Fra sentrum går det 

busser til og fra terminalen som er merket med 

Metrocar fra Avenida Santander. Disse tar opp 

mot en times tid og koster rundt 3.000 COP per person.  

 

 

Havana 

 

The Jose Marti International Airport er den 

største flyplassen på Cuba.  

 

Taxi fra flyplass til Havana tar ca. 20-30 minutter, 

og koster 20-25 CUC. 

 

 Det anbefales å avtale pris før avreise. Det er 

ingen lokalbuss til byen.  

  

 

The Jose Marti International Airport; http://havana.airportcuba.net/ 

 

 

Horta, Azorene 

Horta Airport er lokalisert ca. 9,5 km sørvest for 

sentrum av Horta. Det går ofte busser til og fra 

flyplassen.  

 

Tidene kan du finne her; http://www.farias.pt/ 

 

Via flyplassen sin nettside, kan du enkelt finne ut 

hvordan du reiser til og fra flyplassen;  

https://www.ana.pt/en/hor/access-parking/airport-

directions/location 

 

Horta Airport; https://www.ana.pt/en/hor/home 
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La Coruña 
Man kommer seg raskest til og fra La Coruña med fly 

via Madrid. Herfra går det hyppige fly til de fleste 

destinasjoner. Det går buss fra sentrum til flyplassen i 

La Coruña, man kan også ta taxi. Kjøreturen tar ikke 

mer enn et kvarters tid. Skutene ligger ved havnen 

som er i sentrum av byen, og rett ved Gamlebyen. 

 

Man kan også ta toget til Santiago De Compostela. 

Toget tar i underkant av en time. Ryanair, blant 

annet flyr fra Santiago. Man må beregne en mellomlanding. 

 

La Coruña Airport: http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-A-Coruna/es 

Santiago Airport: http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Santiago/en/Santiago.html 

Tog: www.renfe.com 
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