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Elvekongen AS, Høievegen 5/7, 2150 Årnes 

e-post: post@elvekongen.no   

bookingtelefon: 472 80 122  
 

                    oss på   

Søndagscruise 
Et søndagscruise starter ved Elvekongens hjemmehavn, 
som er Årnes brygge. Turen varer to timer, og går opp 
Vorma til Svanfoss sluser og tilbake til Årnes, eller opp til 
Funnefoss og inn pittoreske Ua. Hvilken tur vi velger 
avhenger av vannføring og strømforhold. 
 
Billetter kjøpes ved ombordstigning. Priser finner du på 
våre internettsider. www.elevekongen.no 
Forhåndsreservasjon av søndagscruise kan også gjøres på 
internettsidene, senest dagen før. 
 
 
 

Søndager, kl 15.00  
fra Årnes brygge,  
hele sommeren. 

 
 
 
 
 
 
 

Charterturer 
Charterturene med Elvekongen går fra mai til oktober. 
Dette er en ypperlig turmulighet for lag og foreninger, 
bedrifter og andre. Ønsker du å gi en spesiell ramme til 
festligheter som bursdager, bryllup eller konfirmasjoner 
kan en tur med Elvekongen være en idé?   
 
Elvekongen har alle serveringsrettigheter. Maten vi serve-

rer om bord tilberedes av Selskapsspesialisten AS. 
 
Ta kontakt med oss for nærmere avtale om hvor turen 
skal gå, om musikk, underholdning og mat og drikke.  
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Hjemmehavn Årnes 
Herfra kan vi ta deg opp Vorma, gjennom 100 år gamle 
sluser til Mjøsa, eller nordover på Glomma, nesten til 
grensen mot Hedmark. Landskapet med gårder og  
jorder som folk tok i bruk for nesten to tusen år siden 
danner rammen for turen. Vannvegen de brukte er de 
samme som Elvekongen i dag tar deg med på.    

Nært og eksotisk 
Om du bor på Romerike er Elvekongen en nabo som 
kan gi deg en enkel, men uforglemmelig tur. Når du 
passerer Nes kirkeruiner vet du at du ferdes i historiske 
omgivelser, når du smaker på mat og drikke om bord, 
vet du at reisefølget du er en del av er godt tatt vare på.   

 

Båten Elvekongen har plass til 50 passasjerer og gir deg et møte med romerikslandskapet,  
sett fra elvene. Høy himmel, gammelt kulturlandskap og frodig vegetasjon er rammen for turen. 

Ruteturer i elvelandskapet 
Hele sommerhalvåret har Elvekongen ruteturer i  
elvelandskapet. Ta med familien, og nyt en avslappende 
ettermiddag på flodene i Nes. Ved konserter ved Nes 
kirkeruiner, er Elvekongen skyssbåten som tar deg og 
dine venner til og fra kulturelle opplevelser.  
 

For venner og kolleger 
Elvekongen med plass til 50 passasjerer er også et tilbud 
for bedrifter eller foreninger som ønsker seg en  
opplevelse. Menyen og musikken du hører velger du i 
samarbeid med oss – før turen.  
Elvekongen AS har alle serveringsrettigheter. 

Selskapslokale på vannet 
Charterturene med Elvekongen går fra mai til oktober. 
Dette er en ypperlig turmulighet for lag og foreninger, 
bedrifter og andre. Ønsker du å gi en spesiell ramme til 
festligheter som bursdager, bryllup eller konfirmasjoner 
kan en tur med Elvekongen være en idé?   
 
Ta kontakt med oss for nærmere avtale om hvor turen 
skal gå, om musikk, underholdning og mat og drikke.  

Finn
Tekstboks
45




