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TUR 1
Høytorp Fort – Restaurant Fortet –
Østfoldmuseene Folkenborg Museum – Havnås
Gamle Skole – Bamsrudlåven

4

TUR 2
Historica Historiske Samlinger – Hjemmefront
Museet – Rakkestad Bygdetun – Eidsberg kirke
– La Mòss – Scandic Brennemoen

5
6

TUR 3
Sluseporten BåtCafé / Bakergaarden Café
– Østfoldmuseene Haldenvassdragets Kanalmuseum – Galleri Ørje Brug – Rømskog Spa &
Resort
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TUR 5
Båtturer på Haldenkanalen med MS Brekke,
DS Turisten eller DS Engebret Soot

8

TUR 6
Hobøl Kirke – Spydberg Prestegård –
Nes Lensemuseum – Bilitt Gård

9

TUR 7
The Funny Farm– Askim Frukt og Bærpresseri –
Romsåsen Nikkelgruver – Ming Wha
Kinarestaurant – Smaalenene Hotell

10 KART
11 KONTAKT INFO

TUR 4
Solstrand Terrasse – Bøensætre husmannsplass
Møllerens Hus – Strømsfoss Mølle – Galleri
Strømsfoss – Furulund Kafe – Kirkeng Camping
og Event

På dagsturforslagene vil du finne et nummer etter
stedets navn, dette nummeret henviser til stedets
beliggenhet på kartet s. 10.

«Indre Østfold venter på deg – det er du som bestemmer tempoet!»

Opplev Indre Østfold
Østfoldbadet, Askim

Tlf. 69 82 49 00 – www.tsbank.no

Tlf. 69 81 04 00 – www.marker-sparebank.no

Tlf. 69 81 62 00 – www.asbank.no

Tlf. 69 89 91 00 – www.esbank.no

www.ostfoldbadet.no / Tlf. 69 81 99 00

Opplevelser, lek og moro
Events, games and fun
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Vårt eget indre...
Indre Østfold er uten
tvil et sted for gode opplevelser i et
spennende grenseland med buktende kornåkere og
Our own region...
mektige vannsystemer
mellom hovedstaden – Oslo og
Sverige.

OPPLEV INDRE
EXPERIENCE

ØSTFOLD

Et komplett banktilbud

Åpningstider:
Mandag 15–21
Tirsdag
06–21
Onsdag 10–21
Torsdag 06–21
Fredag
10–22
Lørdag
10–19
Søndag 10–19

De fire nærmeste sparebankene i Indre Østfold gir deg et komplett
banktilbud med gode, konkurransedyktige betingelser på alle de
banktjenestene du måtte ha bruk for – uansett hvilken fase av livet du
befinner deg.

Egne sommeråpningstider

A comprehensive banking service

Opening hours:
Monday
3PM- 9PM
Tuesdag
6AM- 9PM
Wednesday 10AM- 9PM
Thursday
6AM- 9PM
Friday
10AM-10PM
Saturday 10AM– 7PM
Sunday
10AM– 7PM

Attraksjoner
av alle slag
for store og små (VG)
A whole host of attraction
for all ages (VG)

• Kafe
• Bursdagsselskap
• Kurstilbud
• Treningssenter
• 8 bassenger
• Tøffe sklier

In addition, we have established «Sparebankenes Eiendomsmegler» to provide you with the
help you need when buying or selling property. We have all the technology that characterizes modern banks, at the same time we pride ourselves on providing a personal service to
our customers.

Friskhetssenter/ Wellness centre

www.visitindre.no

BESTILLING
Du tar selv direkte kontakt med aktørene for bestilling.
Kontaktinfo finner du på s. 11.
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www.visitindre.no
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• Café
• Birthday parties
• Seminars
• Fitness centre
• 8 pools
• Fun slides
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I tillegg har vi etablert «Sparebankenes Eiendomsmegler» som gir deg den hjelp du trenger
ved kjøp og salg av eiendom. Vi har all den teknologi som kjennetegner moderne banker,
samtidig som vi setter vår ære i å gi god personlig service til våre kunder.

18

Summer opening hours differ

VELKOMMEN TIL INDRE ØSTFOLD
I denne brosjyren har vi satt sammen 7 dagsturer for å
presentere noe av det vi har å by på i vår region. Her kan
du selv plukke steder fra ulike turer og sette sammen din
egen tur. Eller trekke fra stopp, dersom du syntes en
konkret tur blir for lang. Bakerst i brosjyren finner du kart
hvor du kan se hvor de enkelte bedrifter ligger i forhold til
hverandre.

SE OGSÅ
«Opplev indre Østfold»
guiden som du bl.a.
finner på vår nettside
www.visitindreøstfold.no

vis
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The four savings banks in Indre Østfold provide a complete banking
service with good, competitive terms on all the banking services you
might require - regardless of whatever stage of life you are at.

Storgt. 55 / P.b. 114, 1870 Ørje
Tlf. 45 45 34 45 / post@visitindre.no / www.visitindreøstfold.no

TUR 1

På historisk grunn
I Mysen finner du en viktig del av Norges største innlandsfestning; Høytorp Fort (11). I historiske omgivelser blir det
servering på Restaurant Fortet (11). Dette var den opprinnelige mannskapsmessa når fortet var i bruk, og er i dag
blitt en hyggelig restaurant med velsmakende hjemmelaget
mat. Deretter blir det en opplevelsesrik omvisning på selve
fortet. Omvisningen byr på mørke tunneler, god utsikt og en
lærerik utstilling. Fortet har nemlig et eget festningsmuseum,
der fortets spennende historie formidles. Husk varme klær –
det kan være kaldt inne i fortet!
Høytorp var hovedfortet i Fossum strøkets befestning, og
ble bygget i perioden 1912–1915. Området består av 40
bygninger og fortet deltok under kampene mot tyske styrker
i april 1940. Under krigen ble de 4 tårnkanonene fjernet og
fraktet til vestlandet. Et stort arbeid er lagt ned i å hente tre
av kanonene hjem, og i 2015 ble de ført tilbake til fortet.
Videre går turen til Østfoldmuseene Folkenborg Museum
(9). Dette er et museum som virkelig ligger på historisk
grunn. På 1100-tallet var dette kirkested og prestegård, og
det var hit Inga fra Varteig kom og fødte selveste kongssønnen Haakon Haakonsson i 1204. Her er hus fra gårder

og plasser i Indre Østfold. Spesielt den store, fredede
Narvestad-bygningen fra 1724 er interessant med sine rikt
dekorerte interiører. Her finnes en samling med landbruksredskap både for maskinkraft og hestekraft. Folkenborg har,
som et av få museer i landet, en samling av hestekjøretøy.
Her vises det store mangfoldet fra enkle kjerrer, til store
innelukkede herskapsvogner.
Deretter går ferden til Havnås Gamle Skole (12) – en
unik butikk med masse sjel. Her finnes mange små og store
skatter! Sortimentet er bl.a. klær, smykker, gaveartikler,
gamle møbler, smijern, lin, sko og mye mer – alt presentert i
sjarmerende omgivelser. I tilknytning til butikken finnes kafé
der det serveres gode, gamle retter.
Bamsrudlåven (13) på Mysen er siste stopp for dagen. I
bonderomantiske omgivelser får dere servert en deilig, kortreist middag. På Bamsrudlåven vil dere også finne et gårdsutsalg. Her selges blant annet egenprodusert is med egg
fra gårdens 7500 frittgående høner og fersk melk rett fra
nabogårdene. De gir gjerne en omvisning på gården dersom
det er ønskelig.

Høytorp Fort
Restaurant Fortet
Østfoldmuseene
Folkenborg Museum
Havnås Gamle skole
Bamsrudlåven
TURFORSLAG INDRE ØSTFOLD
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TUR 2

Opplevelser midt i Østfold

I Rakkestad sentrum blir det omvisning på
Hjemmefrontmuseet (7). Museet har over hundre meter
med glassmontere som inneholder rundt 4000 gjenstander
fra 2. verdenskrig. Utstillingene er omfattende og berører
okkupasjon, krigshandlinger, Milorg, agenter, Nasjonal
Samling, den sivile siden, konsentrasjonsleirene og
frigjøringen.
Like ved hjemmefrontmuseet ligger det levende, flotte
Rakkestad Bygdetun (7). Sommerstid er både høner og
geiter å finne på det idylliske tunet. Tunet består av
hovedbygning, husmannsstue, stabbur, låve, drengestue,
lekestue, smie og kjone.

Historica Historiske
Samlinger
Hjemmefrontmuseet
Eidsberg kirke
La Mòss
Scandic Brennemoen

Herfra går turen til selveste Østfolddomen, Eidsberg
Kirke (8), som stammer fra siste halvdel av 1200-tallet.
Kirken ligger ned mot Glomma, og beliggenheten er en av
forklaringene på hvorfor kirken er av slik vesentlig størrelse.
Glomma var en viktig ferdselsvei, og kirken hadde en sentral
posisjon i landet på den tiden den ble reist. Pilegrimer dro
gjennom området på vei til Nidaros. Kirketårnet er 42 m høyt.
Dagen kan avsluttes på La Moss restaurant i Mysen eller
Scandic hotell Brennemoen mellom Askim og Mysen.
La Moss (10) serverer folkelige gourmetretter. Ærlig og
ujålet mat i trivelige og rustikke lokaler. Når du kommer inn
døren møtes du av en unik atmosfære. Du blir omringet av
behagelig ujålete interiør, sett deg ned senk skuldrene.
Deres mål er å imponere deg.
NYHET! Scandic Brennemoen (14), et splitter nytt hotell
som åpnet dørene i september 2018. Mat og drikke er en
viktig del av livet. Derfor ønsker de at hvert eneste måltid
skal være en kulinarisk opplevelse. Fra restauranten får man
nærhet til naturen, med god utsikt til skog og det naturen
har å by på. Ønsker dere å ligge over har hotellet 100 rom.

Foto: Brit Lannem

Velkommen til Rakkestad – midt i Østfold. Historica
Historiske Samlinger (24) sør i Rakkestad er første stopp.
Her finner du nostalgiske utstillinger innen flere områder
som de fleste av oss vil nikke gjenkjennende til. Utstillingene
er nemlig fra vår egen nære historie, nittenhundretallet, og
innebærer bl.a. motorsager, redskaper, mineraler, steiner,
klær, korpseffekter samt leker. Historica har også større
miljøutstillinger der miljøer fra skole, apotek, mekanisk-,
urmaker- og skomakerverksted er gjenskapt.
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TUR 3

Velkommen til grenseland
I kulturhistoriske omgivelser i trivelige Ørje ligger
Sluseporten BåtCafé og Bakergaarden Café (6).
Sommerstid er BåtCaféen bygdas samlingspunkt, og
serverer sommerretter laget av gode råvarer. Den populære
BåtCaféen trekker gjester langveisfra. Båtcafeen ligger flott
til, praktisk talt i den vakre Haldenkanalen, ikke langt unna
Ørje sluser. Her kan man sitte og nyte utsikten over kanalen.
Utenom sommerstid tar Bakergaarden Café over.
Bakergaarden er en populær cafe som serverer gode
hjemmelagede retter og et stort utvalg av gjærbakst og
kaker lengre inn i sentrum.
På sørsiden av Ørje sluser finnes Østfoldmuseene
Haldenvassdragets Kanalmuseum (6). Her formidles
vassdragets natur- og kulturhistorie og det biologiske
mangfoldet i skog og vassdrag gjennom film, bilder,
gjenstander og en rekke modeller. Man får også en
presentasjon av områdets rike dyreliv. Museet formidler
historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og
treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot
(1786–1859) og hans arbeider; Otteidkanalen,
Grasmokanalen og Haldenkanalen.

Etter at Haldenvassdraget ble kanalisert, begynte
dampbåter å trafikkere vassdraget. I de senere år har flere
av de gamle båtene blitt restaurert, derfor har Ørje fått et
enestående dampbåtmiljø.
I samme bygning som museet finner man også Galleri
Ørje Brug (6) med ulike utstillinger i løpet av sommeren.
Etter god informasjon på museet tar vi turen til «söta bror»
i øst – og litt shopping og tid på egenhånd. Rett på andre
siden av grensen finner dere tettstedet Töcksfors. Her settes
det av tid på egenhånd. I Töcksfors finner man bl.a. to
kjøpesentre og et lite sentrum.
Deretter retter vi nesa til Norge igjen og nordover til
Rømskog. Dagen avsluttes på Rømskog Spa & Resort (25).
Hotellet ligger fantastisk til praktisk talt i Vortungen. Her
serveres en deilig velsmakende middag. Hotellet har 44 rom
dersom overnatting skulle være ønskelig.

Sluseporten BåtCafé og
Bakergården Café
Østfoldmuseene Haldenvassdragets Kanalmuseum
Galleri Ørje Brug
Rømskog Spa & Resort
Foto: Finn Wahl
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TUR 4

Unikt kulturlandskap i grensebygdene
Dagen starter på Solstrand Terrasse (5) i Ørje, som
ligger langs Haldenkanalen og med nydelig utsikt over
Øymarksjøen. Her serveres god frokost. Du kan også nyte
andre hjemmelagde måltider i løpet av dagen. Stedet kan
også tilby overnatting.

Rett ved Møllerens hus ligger Strømsfoss Mølle (3). Dette
er en bygdemølle fra 1897 som igjen er satt i drift. Her kan du
få omvisning i mølla som har fått statusen riksmuseum for
møller. Møllas andre og tredje etasje benyttes til Galleri
Strømsfoss (3), og i underetasjen er det egen kraftstasjon.

Turen går sørover og neste stopp er Bøensætre
Husmanns-plass og «Farmen-gården» (4) i Aremark.
Dette stedet er et unikt eksempel på husmannskulturen,
og den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold.
Her settes samspillet mellom natur, dyr og mennesker i
fokus. Husmannsplassen er åpen for både dagsbesøk og
overnatting i sommerhalvåret. I melkerampa er det
selvbetjening i sommerhalvåret med vaffelrøre, kaffe/te
og saft.

Turen avsluttes med et måltid på Furulund Cafe eller Kirkeng
Camping & Event. Furulund Kafe (1) ligger fint til ved
østsiden av Aremarksjøen i Haldenkanalen. Her jobber
vertskapet for å skape en god atmosfære og landlig hygge,
basert på lokale råvarer og god service. Her finnes et utvalg
av spennende retter – frokost, lunsj og middag og ikke minst
kaker og desserter.

Lengre sør ligger Strømsfoss og her finner du Møllerens
Hus (3) – et sted med en helt spesiell og sjarmerende
atmosfære. Her er butikk og kafé med håndverk, klær,
smykker, rariteter, snurrepiperier av alle slag, i alle fasonger
og i alle størrelser. På kaféens meny kan det stå både
møllebrød, sveler og rømmegrøt.

Solstrand Terrasse
Bøensætre husmannsplass
Møllerens Hus
Strømsfoss Mølle
Galleri Strømsfoss
Furulund Kafe
Kirkeng Camping og Event
6
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Vertskapet på Kirkeng Camping og Event (2) er en stor
og matglad familie, som er vant til å ordne selskaper. De er
opptatt av at også enkel mat skal smake godt, og liker å lage
sin egen vri. De serverer alt fra enkel lunsj og middag til
festmat. Menyen tilpasses deres behov og ønsker. Lokalene
er helt nyoppussede. For små grupper kan man også
tilbringe natten her i leiligheter eller hytter.

TUR 5

Tur på Norges eldste kanal
En båttur på Haldenkanalen er vel verdt å få med seg.
Opplev den Idylliske Haldenkanalen – Norges eldste kanal
som måler åtte mil fra Skulerud (Akershus) i nord til Tistedal
(Østfold) i sør, og har en spennende historie om kanalisering
og tømmerdrift. Mange lar seg fascinere når båten fraktes
gjennom slusene, hvor man kan oppleve vannets kraft når
10 500 000 liter vann skifter plass. En unik reise gjennom
vakkert landskap, der man kan oppleve mektige sluser, store
sjøer, trange kanaler, åpne landskap og frodige skoger.
Kanskje er du heldig å få se både bever og fiskeørn på din
ferd. Underveis i den idylliske ferden kan man nyte servering
med alle rettigheter om bord.
Haldenkanalen ble bygget i årene 1852–1860 og består av
5 sjøer, 3 slusesteder og 8 sluser. Den største av slusene er
Brekke sluser, som med sine 4 sluser og løftehøyde på 26,9
meter er Nord-Europas høyeste sluseanlegg. Kanalen er en
norsk natur- og kulturperle, samt et minnesmerke over den
store kanalbyggeren Engebret Soot.

Båtene i kanalen. Området har et av Norges mest attraktive
dampbåtmiljøer, og flere båter går i kanalen. Tre av disse går
i rute eller kan chartres.
MS Brekke (26) har i 30 år fraktet tusenvis av passasjerer
opp og ned i Haldenkanalen, Båten går i rutetrafikk i
sommerhalvåret, og kan chartres. Båten tar 97 personer.
Hjemmehavn Tistedal, Halden.
DS Turisten (6) Selveste dronningen av Haldenkanalen.
En nydelig dampbåt med plass til 60 personer. Denne ble
bygget i 1887, så senket i Femsjøen i 1967, hevet i 1997 og
restaurert og satt tilbake i kanalen i 2009. Båten kan
chartres og vil gå i begrenset rutetrafikk sommeren 2018.
DS Engebret Soot (6) er verdens eldste propelldrevne
dampbåt som fortsatt er i drift. Den har hjemmehavn i Ørje,
men kan også chartres fra andre steder. Det er en nydelig
dampbåt fra 1862, og tar 30 personer.

Sootspelet spilles hvert år på Ørje. I hovedrollene Atle
Pettersen, Alexander Rybak, Ingar Helge Gimle m.fl. kjente
skuespillere. Musikk av Henning Kvitnes.

OPPLEV NORD EUROPAS HØYESTE SLUSEANLEGG

MS Brekke
DS Turisten
DS Engebret Soot
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TUR 6

Historisk sted av nasjonal verdi
Besøk en av Norges best bevarte kirker fra middelalderen;
Hobøl kirke (21). Steinkirken fra 1195 har et frodig interiør
med vakre bonde farger, gull og marmoreringer. Interiøret er
barokk-preget med innslag av renessanse- og rokokkostil. I
kirkeskipet er det etter gammel skikk vinduer kun i retning
syd og ikke mot nord. Dette fordi sistnevnte var himmelretningen for de onde kreftene.
På Spydeberg prestegård (15) ligger den best
dokumenterte 1700-talls haven i Norge. Takket være presten
Jacob Nicolai Wilse foreligger det både detaljerte tegninger
og beskrivelser av haven. Gjennom hans anbefalinger for
haveanlegg generelt, har vi fått et godt inntrykk av
hvordan norske haver på 1700-tallet var utformet og
beplantet. Haven ble innviet av kulturministeren 8. august
2014, og fremstår i dag i sin nye prakt – et storslått resultat
av havearkeologi, arkitektur, plante- og frøbearbeiding.
Haven er blitt et valfartssted for besøkende fra fjernt og nær.

Hobøl kirke
Spydeberg Prestegård
Nes Lensemuseum
Billitt Gård
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Nes Lensemuseum (16) i Skiptvet ligger ved den brede og
stilleflytende delen av Glomma. Denne lensa var en
sorteringslense, og en stor og viktig arbeidsplass for hele
distriktet. Her arbeidet opptil 400 mann i sesongen!
Bygningsmassen ved museet består av spisebrakke,
snekkerverksted med smie, kraftstasjon og sag. Besøkende
kan spasere ut på en molo, og avlegge to hus fra det
opprinnelige lenseanlegget et besøk. Her finner du også
en detaljert modell av lensa slik den så ut på midten av
1930-tallet.
Vi tar turen tilbake til Hobøl og nyter ett godt hjemmelaget
måltid på Bilitt Gård (22). Gården var opprinnelig bygdas
samlingspunkt med butikk, fryseri, bensinstasjon og
melkemottak. Butikken sto tom i over 20 år før nåværende
eiere tok over i 2011. I dag er butikken gjort om til et hyggelig
gjestehus med spisesal, bar og syv dobbeltrom.

TUR 7

Smakfulle og spennende Indre Østfold
Turen starter opp i Hobøl på The Funny Farm (17).
En åpen gård med mange ulike dyr. I tilknytning til dette
har The Funny Farm laget en ekte amerikansk diner inne
på låven hvor de serverer god mat. Alt som serveres her
er hjemmelaget fra bunnen av.
Askim Frukt-og Bærpresseri (19) er Norges største
produsent av kaldpresset rapsolje og fremstiller saft,
geléer og syltetøy basert på naturlige råvarer. Fabrikken
rommer også et unikt utsalgssted, hvor du ikke bare finner
hele produktsortimentet, men hvor du også kan vandre
gjennom tidligere tider og oppleve fabrikkens atmosfære
både før og nå. I tillegg finnes det produkter fra andre
lokalmatprodusenter. I butikken finnes også en liten café
hvor man kan få servert eplevaffel, is og kaffe. Her er mange
gode gavetips i alle prisklasser og spennende tilbehør og
interiørartikler.
Det aller innerste av Askim – et viktig kulturminne –
gruvevandring i Romsåsen Nikkelgruver (20). Romsåsen
gruver og Roms nikkelværk var bygdas første industrielle

virksomhet, og stammer fra 1866. På det meste var det totalt
ca. 100 arbeidsplasser ved nikkelverket, som var i drift over
en 10-års-periode. Her formidles den spennende historien til
gruven og miljøet som oppstod rundt denne. Dette er stedet
hvor det overvintrer flest flaggermus i Norge, og der man har
funnet landets største forekomst av den sjeldne bergarten
kulenoritt. Romsåsen Gruver byr også på spennende
aktiviteter som klatring og rappellering inne og utenfor
gruvene.
Kveldens måltid kan du nyte i Askim på eksotiske Ming Wha
Kinarestaurant eller på Smaalenene Hotell.
Ming Wha (18) ligger midt i Askim sentrum og serverer både
orientalsk så vel som norsk mat. Ming Wha har servert
velsmakende mat i mange år i sine nyoppussede lokaler.
Smaalenene Hotell (23) er viden kjent for sitt gode kjøkken.
Her serveres matopplevelser med begeistring i trivelige
lokaler. Hotellet har 32 trivelige rom dersom overnatting
skulle være ønskelig i dette trivelige kråkeslottet.

The Funny Farm
Askim Frukt- og
Bærpresseri
Romsåsen Nikkelgruver
Ming Wha Kinarestaurant
Smaalenene Hotell
TURFORSLAG INDRE ØSTFOLD
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KONTAKTINFORMASJON
Her har du kontaktinfo til bedriftene som er nevnt i de ulike turene.
Turforslagene er eksempler, kombiner reisemål etter eget ønske og ring eller send mail
for bestilling til reiselivsbedriftene du ønsker å besøke! God tur!
For mer info se www.visitindreøstfold.no
Nr.

Bedrift

E-post

Telefon

1
2

Furulund Kafé
Kirkeng Camping og Event
post@kirkengcamping.no
Møllerens Hus
Strømsfoss Mølle
Bøensætre Husmannsplass
Solstrand Terrasse
Bakergaarden Café / Sluseporten BåtCafé
DS Engebret Soot
DS Turisten
Østfoldmuseene Haldenvassdragets Kanalmuseum
Sootspelet
Hjemmefront Museet
Rakkestad Bygdetun
Eidsberg Kirke
Østfoldmuseene Folkenborg Museum
La Mòss
Høytorp Fort
Restaurant Fortet
Havnås Gamle Skole
Bamsrudlåven
Scandic Brennemoen
Spydeberg Prestegård
Nes Lensemuseum
The Funny Farm
Ming Wha Kinarestaurant
Askim Frukt- og Bær presseri
Romsåsen Gruver
Hobøl Kirke
Bilitt Gård
Smaalenene Hotell
Historica Historiske Samlinger
Rømskog Spa & Resort
MS Brekke

furulund@hauggard.no

922 28 222

901 94 244
annemollerenshus@halden.net
nina.krafft.skolleborg@aremark.kommune.no
post@boensetre.no
firmapost@solstrand-terrasse.no
post@sluseporten.no
ds.engebret.soot@gmail.com
ds.engebret.soot@gmail.com
kanalmuseet@ostfoldmuseene.no
info@annelisollie.no
post@hjemmefrontmuseetrakkestad.no
eva.bjornstad@rakkestad.kommune.no
erik.tresselt@ostfoldmuseene.no
erik.tresselt@ostfoldmuseene.no
ingjerdberg@hotmail.no
jflaoien@online.no
gry.hagen@hotmail.com
inger-moberg@hotmail.com
info@bamsrudlaven.no
brennemoen@scandichotels.com
hag@carnegieam.no
per-morten.bergseth@skiptvet.kommune.no
post@thefunnyfarm.no
mingsong46@hotmail.com
post@afb.no
postmottak@askim.kommune.no
kirkeverge@kirken.hobol.com
j-lysel@online.no
post@smaalenene-hotell.no
post@historica.no
booking@romskogspa.no
post@msbrekke.no

916 39 075
69 19 96 00
419 34 060 / 90820315
69 81 21 37
904 02 515
908 30 597
908 30 597
479 77 773 / 958 71 834
934 27 243
992 23 630
69 22 55 00
952 53 719
952 53 719
958 50 198
911 21 028
986 29 741
480 61 240
481 21 352
489 92 058
934 99 500
69 80 60 00
924 09 441
69 88 45 34
69 81 98 00
69 68 10 00
481 17 961
920 95 252
69 84 40 40
69 22 17 52
69 00 25 80
950 010 41

3
3
4
5
6
6
6
6
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TRENGER DERE BUSS TIL TUREN?
Da kan vi varmt anbefale
- Askim Turbuss, buss@askim-turbuss.no – 92257751 / 92258558
- Norsk Turist og Transport AS, post@oyvinddahl.no – 907 91 355
- Nettbuss, turostfold@nettbuss.no – 407 05 070

Disse har mange års erfaring med alle typer kjøring.
Bruk en aktør som er lokal, med sjåfør som er godt kjent.

TA KONTAKT
FOR EN
HYGGELIG PRAT
OG PRIS!
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VI SEES I INDRE ØSTFOLD!

www.visitindreøstfold.no

