Viking

En hverdagsopplevelse fra vikingetiden…
Skipene er endelig ferdige og sjøsatt, det har vært en lang
og hard vinter. Lengselen etter å komme ut blir større og
større etter hvert som dagene blir lengre og lengre."
I år 730 e.Kr. forbereder småkongen Øystein
Halvdansson Fret og hans menn seg på en større
ekspedisjon. Avlingen har slått feil og det er derfor
dårlig med mat. De er derfor i hardtrening med å gjøre
skipet og mannskap reiseklart. Rotrening, øvelse i å
manøvrere en så stor båt, kamptrening, proviantering
osv. Det er mange ting som kongens menn må huske å
gjøre.

Praktisk"

Utstyr og sikkerhet"

Suksesskriterier"

Antall deltagere: 10-40 pers"

Vi har nødvendig navigasjonsutstyr,
VHF osv ombord"

Historieformidling gjennom
opplevelser"

Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle turer."

Engasjerte guider"

Årstid: Helårs"
Varighet: 2-6 timer"
Annet: Vikingskip kan ro´s i
Vestfold"
Mat: Kan kombineres med
servering av ”vikingemat”"

Før avreise går vi gjennom
sikkerhetsbrif og fordeler de ulike
oppgavene om bord"

"

Vi har utarbeidet en egen HMS,
som også er godkjent av
Sjøfartsdirektoratet."
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Ta del i historien
Dagens reiselystne nordmenn har noe å slekte på fra
vikingene. Vestfold har ﬂere unike
funn i verdenssammenheng fra
vikingetiden, Osbergskipet,
gravhauger mange steder,
og gildehallen."
Bli med å opplev hvordan
det var å være en ekte
viking. Ro med
Osebergskipet, bli utfordret
i ”vikingekamp” på
Slottsfjellet, eller sett deg ned
å spis et godt måltid i
Gildehallen."

Eksotiske steder"
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Dersom du ønsker å ferdes
i vikingenes fotspor i
skjærgården og har
begrenset med tid,
anbefaler vi å booke
”viking-RIB”.

Viking
Hvert arrangement tilpasses slik kunden ønsker, og pris settes
der etter."
Premieshow med ﬁlm og bilder, gjerne i forbindelse med
middag eller som underholding, kan bestilles i tillegg.
Dagsﬁlm på 3-5 min som oppsumerer dagen, kan legges til."

After Action"
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer."
Egen meny sendes på
forespørsel.
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