BESTILL PLASS PÅ KONGEVEGBUSSEN

BILLETT MORGENRUTE
Solheim Taxi

Fakta

Les mer

Tilgjengeleg

Juni - august

Bussen tar med sykkelen din. Ta kontakt ein dag på førehand

Kongevegbussen køyrer morgonrute frå Lærdalsøyri til
Tyinkrysset og tilbake. Bussen har slutta å gå for sesongen
2022.



Bussen tek passasjerar, bagasje, syklar og hund.

Marianne
Solheim

Prisar: heile strekninga kr. 300,- Delstrekningar kr. 50,-, 100,150,- osb. (born under 16 år halv pris)
Prisar per sykkel: 100 kroner når syklist er med, ellers 200
per sykkel (bestill plass ved å ringe minst 1 dag på førehand).
Dagleg kongevegbuss frå Lærdalsøyri - Morgenrute
(18. juni - 28. aug)
08:30 - Lærdal rådhus
08:45 - Seltun (Galdane)
08:55 - Borgund stavkyrkje (Vindhella)
09:10 - Borlaug
09:20 - Maristova
09:35 - Kyrkjestølen
09:50 - Tyinkrysset
Korresponderar vidare til kongevegstrekningane i Vang med
Valdresekspressen NW160 som går frå Tyinkrysset 09:58
Dagleg kongevegbuss retur frå Tyinkrysset - Morgenrute
(18. juni - 28. aug)
10:00 - Tyinkrysset
10:10 - Kyrkjestølen
10:25 - Maristova
10:35 - Borlaug
10:50 - Borgund stavkyrkje (Vindhella)
11:00 - Seltun (Galdane)
11:15 - Lærdal rådhus
Bussen køyrer E16 til Sjurhaugen, så gamle E16 til Borgund
stavkyrkje, gamle E16 til Borlaug og nye E16 forbi Maristova
med stopp på busstoppen aust for Maristova både på tur og
retur. Bussen køyrer gamle E16 forbi Nystuen og
Filefjellstuene enten på tur eller retur.
Dagleg kongevegbuss frå Seltun - Ettermiddagsrute
(1. juli - 7. aug)
NB: Ettermiddagsruta går kun på bestilling. Bestill online
via den brune knappen over.
15:30 - Seltun (Galdane)
15:40 - Borgund stavkyrkje (Vindhella)
15:55 - Borlaug
16:05 - Maristova
16:20 - Kyrkjestølen
16:30 - Tyinkrysset
Vidare mot Oslo (E16) med Valdresekspressen NW160 dagleg
frå Tyinkrysset klokka 17.38
Bussen køyrer gamle E16 til Borgund stavkyrkje og Borlaug
og nye E16 forbi Maristova med stopp på busstoppen aust for
Maristova både på tur og retur. Bussen køyrer gamle E16
forbi Nystuen og Filefjellstuene enten på tur eller retur.
Om du kjøper billettar på bussen skjer betaling via Vipps
sidan èin av bussane ikkje har kortterminal.
Kongevegbussen kan bestillast for bagasjekøyring og
sykkeltransport (opp til 20 syklar samstundes) også utanom
rutetida. Prisar frå 800 kr. (minstepris) til 1500 kr. per tur. Ta
kontakt.
Denne bussruta finn du ikkje på Kringom eller andre
nettstadar for rutebussar. Kongevegbussen er ei ekstrarute
sett opp for å auke sørvisen til deg som vandrar på
Kongevegen og andre som ferdast i Lærdal, Filefjell, Vang.


(+47) 415 10 100

Marianne er ein av sjåførane

Heimeside
E-post

Denne bussruta finn du ikkje på Kringom eller andre
nettstadar for rutebussar. Kongevegbussen er ei ekstrarute
sett opp for å auke sørvisen til deg som vandrar på
Kongevegen og andre som ferdast i Lærdal, Filefjell, Vang.

Operatør: Solheim Taxi i samarbeid med Kongevegbedrifter
Filefjell SA.
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