
Det er lett å komme både til og fra Karmøy. Kommunen 
har gode forbindelser med fly, hurtigbåt, busser og ferjer. 

Haugesund lufthavn, Karmøy har flyvninger til Oslo, 
Bergen, London, Bremen, Malaga, Alicante, Pisa med 
mer.

Fra Kopervik og Haugesund går det daglige seilinger 
med hurtigbåt både til Stavanger og 
Bergen

Vikingmarked
Bueskyting

“Living history”
Norrøne myter
Vikingmusikk

Ildtenning på vikingvis
Flintsmed
Gjøgling

Se smeden i arbeid
Teater

Vikingleker
Pelsutstilling
Vikingbåter

Hester
Plantefarging

Tekstil og håndverk
Kampshow og våpendemonstrasjon

Urter og smaksprøver
Gamle idrettsleker

Sagakveld

Vikingmarked  torsdag, fredag, lørdag og søndag

Ved naustet er grillene tent fra kl. 10.30 torsdag og 
fredag. I helgen fra kl. 12.00. Forbudt å bruke 

engangsgriller på grunn av brannfaren.

Karmøy kulturopplevelser AS selger ”vanlig mat” og 
”autentisk mat” ved naustet. Gardsmat selges på tunet.

Mat kan også kjøpes på Nordvegen Historiesenter.

Nordvegen historiesenter er åpent torsdag og fredag 
kl. 09.00-16.00, lørdag kl. 11.00-16.00 og 

søndag 12.00-17.00.



Karmøy er vikingenes hjemland og vi inviterer til 
Vestlandets største vikingfestival, 6.juni til 9 juni. På 
denne måten ønsker kommunen å befeste Karmøy som 
en sagakommune, og vise at Karmøy er et møtested for 
vennskap og kulturutvikling.

Alle arrangement er lagt til Avaldsnes og vikinggarden på 
Bukkøy. Garden har flere rekonstruerte hus fra 
vikingtiden, og bygningene er med på å skape den unike 
atmosfæren på festivalen.

Hensikten med arrangementet er å levendegjøre 
vikingtidens historie og kultur på en barne- og 
familievennlig måte.

Vikingmarkedet er hovedrammen rundt festivalen. 
Markedet har både lokal, regional, nasjonal og 
internasjonal deltakelse, og målet er å formidle vikingtid 
gjennom “living history”.

Vestlandets største 
vikingmarked

Skoler og 
Barnehager

       Vikingfestivalen Karmøy inviterer alle skoler og 
       barnehager til spennende formidlings- og 
      oppleelsesrike dager på vikinggarden.

    Vikinger fra flere land i Europa gir et innblikk i 
dagliglivet på en vikinggard med living history, 
marked og salg av håndlagt produkter.

Dere kan selv bestemme hvilken dag dere vil komme.

Kulturskrinet har eget opplegg for 4. klassingene i 
Karmøyskolen.

Påmeldingsskjema til Vikingfestivalen 6.juni og 7. juni 
2013 kommer i januar 2013.

Åpningstider og pris

Torsdag: 09.00 - 14.00 og 16.00 - 19.00
Fredag: 09.00 - 14.00 og 16.00 - 19.00

Lørdag: 11.00 - 19.00
Søndag: 12.00 - 17.00

Inngangspris barn/voksne: kr 50/100


