
Turteam:   

Aud Kindervåg Halsne, Kjell Harald Otterlei 

Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og Arild Ove Halås 

VANDRETUR OVER 

FLOTTE FLOFJELLET  

22.  august  



Velkommen til å bli med på vandretur over flotte Flofjellet lørdag 22.august 

Turen starter med buss i fra Moa kl. 09.10. Turen går via Magerholm, Sykkylven over Strandafjellet og til Hel-

lesylt. Her starter vi på Flofjellveien som går mellom bygdene Vollset i Sunnylven og Flo i Stryn. Dette er en 

gammel ferdselsvei som er tatt godt vare på og som er mye brukt av fastboende og turister. Dette er et fantas-

tisk turområde for det meste på grusvei, med bare noen partier med stein. Fra Vollset til toppen av Flofjellet er 

det svak stigning, 212 høydemeter. Fra Flofjellet og ned til Flo bygden er det bratt nedstigning.  

Turen er 10 km lang og passer for deg som trimmer, men du trenger ikke å være supersprek. Superspreke kan 

også starte med å løpe over fjellet, og i møte med mosjonistene.  

Flofjellveien har en lokalhistorie. Gårdene på Vollset og Brekke sognet til Innvik og Stryn prestegjeld. Så dette 

var den lange kirkeveien i gamle dager. Veien ble også brukt som postvei, friarvei og handelsvei.  

Det er nydelig natur på Flofjellet, fra det beste stykke Norge, så denne turen må du bare få med deg.  

Bussen henter oss på Flo, Stryn og vi kjører til Hornindal og spiser en god 2 retters middag på Raftevold Hotell. 

Turen tilbake går via Volda, Ørsta til Moa.  

 

Turen går i samarbeid med Radio Sunnmøre, og på bussturen spiller vi Bingo til inntekt for  

Radio Sunnmøre.  

 

 

 

 

 

NB! Ta med deg niste 

som du kan ha til 

lunsj på vandreturen! 



 TURPRIS 

Pris: kr 950  
 

Bussrute:  

Moa kl. 09.10 

Magerholm (vi tar ferge) kl. 09.30 

  

Påstigning underveis etter avtalen 
 

PRISEN INKLUDERER: 

• Bussturen fra påstigningssted t/r 

• 2 retters middag på Raftevold Hotell i Hornindal 

• Reiseledertjenester 

• Fergebilletter 

 

IKKE INKLUDERT: 

• Nistemat på vandreturen (lunsj) 

• Drikke til middagen 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema som finnes 

på vår nettside plussreiser.no eller ring  70 17 90 00. 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Turen bestilles på plussreiser.no 

eller på telefon 70 17 90 00 

 

VELKOMMEN PÅ EN UFORGLEMMELIG TUR!  

Turen går i samarbeid med  


