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Informasjon for reisende 

8. juli - Halden - Ertehytta 
8. juli kommer vi til å arrangere et lite selskap for den aller nærmeste familie etter vigselen i Halden 

Tingrett. Selskapet vil finne sted på Ertehytta utenfor Halden. Vi setter opp taxi fra tingretten til 

Ertehytta for de inviterte. 

Komme til Halden  

Fra Oslo: Følg E6 retning Göteborg og ta avkjørsel nr 2 til Halden. 

Fra Göteborg: Følg E6 retning Oslo og ta avkjørsel nr 2 på norsk tide til Halden. 

Parkering i Halden 

Det er avgiftsbelagte parkeringsplasser på torvet i Halden. Dersom du velger å selv kjøre til Ertehytta 

anbefaler vi disse. Ring oss gjerne for mer informasjon om parkeringsmuligheter 

Kjøre til Ertehytta 

Dersom du selv velger å kjøre til Ertehytta, følger du rv 21 og skilter mot Tistedal. Det er skiltet 

sportshytte ved avkjøringen til Ertehytta. Det er bilvei helt opp og stor parkeringsplass ved hytta. 

Vi setter opp taxi for de som ønsker dette tilbake til Halden etter festen. 

Overnatte i Halden 

Halden har flere hoteller og andre overnattingssteder. Vi anbefaler Kaserna og Fredriksten Camping 

som de billigste alternativene. Disse overnattingsstedene ligger oppe ved Fredriksten Festning og det 

kan være greit å ta drosje til byen. 

Ønsker du å bo mer sentralt i byen, har Thon et flott hotell ved Kongens brygge. Vi har ikke holdt av 

noen hotellrom i Halden. 
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9. juli - Kosterøyene – Ekenäs 
9. juli arrangerer vi den store brylupsfesten. Dette skjer på Ekenäs Hotell på Sydkoster. Kosterøyene 

er en nasjonalpark som ligger idyllisk til i skjærgården utenfor Strömstad. 

Reise til Koster 

For å komme til Koster, kjører du til Strömstad og parkerer bilen der. Vi anbefaler at du parkerer ved 

Color Line terminalen (gratis etter kl 15:00). Derfra går du til Norra hamnen som 

er Kosterbåtens anløpssted. (ca 15 minutters gange). Klikk på kartet for 

veibeskrivelse. Kosterbåten har i høgsesongen hyppige avganger fra Strömstad 

og har flere anløp rundt både Nord og Sydkoster. 

For å finne Color Line terminalen, følger du skilter mot E18 Sandefjord når du 

kommer til Strömstad.  

Kosterbåten går i høgsesongen ca hver time til Ekenäs. Vi anbefaler å kjøpe 

enveis billett på automaten ved havnen. Det er også mulig å kjøpe billett 

ombord. OBS! Personalet ombord tar ikke kort! På båten kan du betale med både norske og svenske 

kroner. 

Rutetider 

Vi anbefaler følgende avganger 9. juli: 

Avgang Strömstad 11:00 12:05 12:30 13:45 14:30 

Ankomst Ekenäs 11:30 12:40 13:25 14:25 15:15 

For hjemreisen anbefaler vi følgende avganger 10.juli: 

Avgang Ekenäs 09:35 11:30 12:40 13:25 14:25 15:15 16:15 17:05 

Ankomst Strömstad 10:20 12:25 13:30 14:00 15:15 16:00 17:05 18:00 

Bo på Koster 

Alle gjestene er avhengige av overnatting. Vi har reservert rom til alle gjestene på Ekenäs Hotell. 

Hotellet har rom i flere prisklasser. For booking av rom ring +46 526 202 50 og oppgi at du booker til 

bryllupet. 

OBS! Alle som ønsker å reservere rom på hotellet må gjøre dette innen 8. juni 
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