Directions Beltane Bash
There are 3 airports within reasonable travelling distance. The first one in Rygge
in MOSS.
From Rygge, you can take the local bus down to the MOSS-HORTEN Ferry, and
from there take the local bus 02 in Horten to VIKVEIEN 44. The road
FALKENSTENSVEIEN/310 is where the buses run. If you get off a bus from this
road, it is about a 400 meter walk.
If you land in Oslo, Gardermoen then take the Shuttle Service (FLYTOG) to Oslo.
From there take the train to HORTEN, VESTFOLD. From there you take the BUS
to Horten City Center. From there you can arrange pickup or take the bus
marked: 02

If you land at TORP AIRPORT, take the bus to the train station, and take the
train to HORTEN, VESTFOLD. It is in the direction Oslo. From there take the bus
to HORTEN CITY CENTER. From there take the bus marked 02
If you come by car, there are several ways you can get there. Horten is located in
the same city as the Horten-Moss ferry, which is easy if you come through
Sweden. If you come by ferry from Denmark then Larvik is easiest. From Larvik
Horten is about 40 minutes by car. The adress is VIKVEIEN 44. The GPS should
be able to find this road. It is located by E18 to KOPPSTAD, where you follow the
310/ FALKENSTENVEIEN to VIKVEIEN. After you turn off, follow the road for
about 400 meters, the follow the PFI Sign.
Useful links:
The closest airport www.torp.no
The local bus service in Horten: www.vkt.no
The ferry between Moss and Horten: www.basto-fosen.no
Some bus companies that offer trips from Oslo to Horten and everywhere
between: Bus: Nor-way
Bussekspress, Nettbuss, Timekspressen, Lavprisekspressen, Flybussen, Kon
kurrenten.no, Torp-ekspressen, Ryggeekspressen, Flybussekspressen, Ruter,
If you enter the address VIKVEIEN 44, Horten, Norge in Google Maps, you can
see the location and get an idea of where you are going.
If you need further assistance, please contact me at :ari@paganfederation.org

Reiseinfo Beltane Bash
Stedet som treffet skal være på ligger i Horten i Vestfold. Adressen er VIKVEIEN
44. Busser stopper omtrent 400 meter fra denne adressen.
Det finnes flere måter og reise fra Oslo til Horten på. Lander man på Gardermoen
tar du flytoget til Oslo, derfra til Horten (SKOPPUM stasjon). Fra denne stasjonen
tar man lokabussen ned til Horten Rutebilstasjon. Der tar man 02 BUSSEN til
Vikveien.
Fra Rygge Flyplass i Østfold tar man lokalbussen ned til Moss-Horten fergen og
derfra lokalbuss 02.
Fra Torp, som er den nærmeste, tar man buss ned til toget (gratis) og derfra tar
man toget til Horten (Skoppum). Derifra tar man lokalbuss til Horten
rutebilstasjon og 02 til Vikveien.
Tar man buss så går noen av de til Horten sentrum. Buss: Nor-way
Bussekspress, Nettbuss, Timekspressen, Lavprisekspressen, Flybussen, Kon
kurrenten.no, Torp-ekspressen, Ryggeekspressen, Flybussekspressen, Ruter,
Det man må sjekke er om den valgte bussen går til Horten Rutebilstasjon. Derfra
tar man 02.
Det finnes også flere ferger: Moss-Horten, fergen mellom Østfold og Vestfold.
Adressen er www.basto-fosen.no
Fergene mellom Danmark, Sverige og Norge er et selskap, www.colorline.no
Her finner du rutetider mellom Larvik-Danmark og sandefjord-Sverige.
Adressen er VIKVEIEN 44, Horten, Vestfold. Slå den gjerne opp i Googlemaps for
og se og planlegge reisen din litt bedre. Kommer du med bil skal de fleste GPS-er
finne stedet. Min er 7 år gamml og fant veien uten problemer. Etter at du har
sving av til Vikveien følg veien ca 400 meter og se etter PFI skiltet på ventre side.
Trenger du mer informasjon eller hjelp kontakt meg gjerne på
ari@paganfederation.org

