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MOLDE - ÅLESUND
HURTIGRUTEN
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Med
Trollstigen og
Ørnesvingene

Avreise 1.juli - 6 dager kr. 8490,-

Info:
Opplev Atlanterhavsveien,
Bud og Hurtigruta Geiranger
– Ålesund Vi bor to netter på
flotte Rica Seilet Hotell i
Molde, to netter på Rica
Parken Hotell i Ålesund og en
natt på Radisson på
Beitostølen.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Molde
Nordvest i landet vårt ligger Molde, og det er hit vi skal i dag. Etter
opplastning om morgenen ruller vi gjennom Gudbrandsdalen og
frem til Dombås, der vi tar lunsjpause. Vi fortsetter så gjennom
Romsdalen, forbi Lesja og Åndalsnes og frem til Åfarnes. Herifra tar
vi ferge over til Sølsnes. Nå har vi ikke lange veien igjen til Molde,
og vi sjekker snart inn på eksklusive Scandic Seilet Hotell for to
netter. Om kvelden spiser vi middag på hotellet.

Dag 2: Kristiansund/Atlanterhavsveien og
verdens beste fiskesuppe på «Bryggjen» i Bud
I dag står Atlanterhavsveien for tur. Veien er av flere kåret til
verdens vakreste vei, og den ser vitterlig ut som et kunstverk der vi
kjører på broene fra øy til øy. Hvis værgudene er med oss, blir det en
opplevelse vi aldri vil glemme - og hvis værgudene ikke er med oss,
blir også det en opplevelse vi ikke vil glemme. På formiddagen
bruker vi litt tid i Kristiansund, før vi tar fatt på Atlanterhavsveien
til Molde. Det blir tid til en stopp i tettstedet Bud på
ettermiddagen. Her har Kjetil`s Bussreiser bestilt «verdens beste
fiskesuppe» til alle, så nå gjelder det å være sulten.
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Vi er tilbake på hotellet i Molde sent på ettermiddagen.

Dag 3: Trollstigen og Ørnesvingene,
Hurtigruta Geiranger - Ålesund
Vi forlater Molde tidlig på morgenen og setter kursen mot
Geiranger der Hurtigruta M/S Finnmarken venter på oss for avgang
kl. 13.30. Vi skal nå seile gjennom Storfjorden til Ålesund. Veien til
Geiranger går først med ferge fra Sølsnes til Åfarnes. Vi kjører den
fantastiske Trollstigen - vår flinke sjåfør svinger oss oppover så lett
som bare det. På toppen tar vi en liten pause for å nyte den
imponerende utsikten. Ferden går videre til Linge, og med ferge
over til Eidsdal. Så skal vi ned Ørnesvingene til Geiranger. Etter
denne uforglemmelige turen stiger vi ombord i Hurtigruta for en
avslappende tur til Ålesund. Fire og en halv time senere er vi
fremme og kan sjekke inn på flotte Scandic Parken Hotel. Om
kvelden spiser vi en god middag på hotellet.

Dag 4: Ålesund - Atlanterhavsparken og Aksla

Reisefakta:

Ålesund er en sjeldent vakker by, og i dag har vi hele dagen til
disposisjon her. Reiseleder hjelper gjerne til med råd og tips. De som
er interessert kan bli med til Atlanterhavsparken for å se de flotte
akvariene. Vi tar også en liten tur opp til utsikts plassen Aksla.

• Bussreise
• Alle ferger
• 5 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• Hurtigruta fra Geiranger til

Ålesund

Dag 5: Ålesund - Beitostølen
Det er på tide å sette kursen hjemover igjen. Vi kjører via Stryn og
Lærdal. Og vi fortsetter frem til Beitostølen for middag og
overnatting.

• Alle utflukter
• 5 frokost
• 5 middag
• «Verdens beste» fiskesuppe
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 2190,Reisevaluta: Norske kroner,

Dag 6: Beitostølen - Østlandet
Etter en god natt søvn og en behagelig frokost tar vi plass i bussen
og kjører den siste biten hjemover via Valdresflya og
Gudbrandsdalen. Lunsj stopp underveis og alle er hjemme i løpet av
kvelden.

