
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 

Turteam:  Aud K. og Johan Halsne,  Jostein Mulelid,   

     Kjell Harald Otterlei, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal  

  

Dagscruise til Ona 

21. august 2020 



Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Velkommen til å bli med på dagscruise til Ona fredag 21. august  

Denne flotte dagsturen går med hurtigbåten Gabrielle, som er en romslig og nydelig katamaran.  

Ombord skal vi bli guidet, vi skal har sang og musikk, andaktsord og en god gammeldags basar.  

Turen gjøres i samarbeid med ImF Sunnmøre, som får inntektene av utlodningen.  

Hilde Gjengedal blir med og synger fra den nye CD platen sin. I tillegg blir det mye fellessang.  

 

Ona, er egentlig 2 øyer. Husøy og Ona. Det er en bro som binder disse to øyene sammen. Disse 

øyene tilhører Sandøy kommune. I dag er det 30 fastboende på Ona, de fleste av disse er pensjo-

nister. Plassen har vært sentral i fiskerinæringen på Romsdalskysten. Før i tiden var det mange 

rorbuer rundt om på holmene og på nesa. De som rodde sjøen, kom inn fra fastlandet og bodde i 

rorbuer der ute på høsten og vinteren. 

På Husøya var det 2 gardsbruk og på Ona var det 4 fiskemottak. Ona hadde også en stor flåte 

med større fiskebåter. Disse er solgt og det er bare en manns båter igjen. 

Ona er særlig kjent for fyret sitt. Det er bygget i støpejern i 1867 og er 14,7 meter høyt. Fyret er 

i dag automatisert og har ingen fyrvokter. Ingebrigt Sten Jensen skrev boken Ona fyr og gjorde 

stedet landskjent.  

Ona er et fredelig og koselig sted som bare må oppleves.  

Vi skal spise en her 2 retters middag på Onas Havstuer. Det blir tid til en rusletur på øya før vi 

reiser tilbake. 

 Turpris  
Kr 1500,-  

 

Avreisesteder: 

Langevåg kl 11.00 

Ålesund kl. 11.15  

Valderøya kl 11.40  

 

PRISEN INKLUDERER: 

•  Cruise 

• 2.-retters middag  

• Kaffee med noe attåt 

• Program 

• Guide  

• Reiseledertjeneste 

 

Ikke inkl. i prisen:  
• Drikke til middagen 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldingskjema som finnes på 

vår nettside plussreiser.no eller ring 70 17 90 00 

 


