Aktiv tur

Fjellturer på Sunnmøre
Sunnmøre har mange og mektige fjell å by på
for flotte opplevelser. På denne turen får du
oppleve både fjell og fjøre. Det er ikke alltid man trenger å
stå på den høyeste toppen for å få den flotte utsikten, og
det er nettopp dette du skal få oppleve denne langhelgen.
Velkommen til Sunnmøre!

5. - 8. august 2021
Turteam:
Evy-Gunn Knotten
Henrik Petersson

Solnedgang ved Flø

Utsikt frå Hallehornet

Romedalen

OVERNATTING
Quality Hotel Ulstein
Ved et vakkert bryggeområde ligger
Quality Hotel Ulstein midt i
Ulsteinvik sentrum. Hotellet har 123
rom og en hyggelig atmosfære.
Dette er et perfekt utgangspunkt for
turene våre. Hotellet ligger ca 30
min fra Hovden flyplass, og ca 1t 30
min fra Vigra flyplass.

Velkommen til fine dager på
Sunnmøre. Det blir turer i fjell
og fjøre. I tillegg skal vi ha
fellesskap, god mat, sang og
andakter.

Dag 1
Torsdag 5. august
Ulsteinvik- Flø
Velkommen til Sunnmøre. Innsjekking
på hotellet og velkomstmiddag. Etter
middag tar vi en tur til Flø - det
idylliske stedet hvor man møter havet
med sandstrender og havdønninger.
Besøk på Roppesanden og en kveldstur
til Roppehornet som ligger 412 moh.
Her får du en fantastisk utsikt ut mot
havet. Om været er fint får du også med
deg en fantastisk solnedgang.

Dag 2
UTSTYR

Fredag 6. august

Vi anbefaler følgende utstyr:
Gode tursko/joggesko
Vindtett jakke
Ull
Lette regnkle
Liten tursekk
Drikkeflaske og termos
Sitteunderlag
Solkrem

Ulsteinvik- Romedalen
Etter en god frokost med nistesmøring
setter vi oss i bussen og drar mot
Romedalen i Ørsta Kommune.
Romedalen er ca 6 km lang og er
fantastisk vakker, kanskje den vakreste
dalen i Ørsta! En fredelig elv renner
gjennom dalen som er omgitt av ville

tinder.Her er du tett på Sunnmørsalpene.Hallehornet( 913 moh) er en av
flere turer du kan gå fra Romedalen.
Fra Hallehornet har du flott utsikt mot
m.a. Molladalstindane, Masdalskloven
og ikke minst mot Romedalen.
Du kan gå videre langs ryggen til
Middagshornet (1091moh) og komme
ned igjen til Barstadsætra, eller til
Romedalen der du startet.
Om du ikke vil bestige toppene denne
dagen er det et flott alternativ å vandre
innover i denne idylliske dalen fra støl til
støl. Vel tilbake på hotellet blir det en fin
kveld med middag og samling.

Dag 3
Lørdag 7. august
Ulsteinvik- Runde
Denne dagen skal du få være med på en
flott ribbtur som tar deg med ytterst ute
i havgapet i Herøy kommune, hvor den
sagnomsuste fugleøya Runde ligger.
Den vesle øyen har ikke mer enn 150
fastboende innbyggere, men fra april
til august hvert år er det hekkesesong,
og mer enn 500.000 fugler inntar øya.
Rundt 80 arter er påvist hekkende, og
over 230 arter er registrert på Runde i
alt. Fuglefjellet er det sydligste i Norge,

Tekst

Lundefugl

og er det mest artsrike sjøfugl-stedet
i landet. Her kommer du tett på fjellet fra sjøsiden. Turen går også innom
Grasøyene som ligger ute i havet fra
Flø. De to største øyene er Grasøya og
Skjærvøya.
Grasøyane er hekkeplass for sjøfugl,
ender, vadare og småfugl og myteplass
for ender og gjess. Øyene er et yndet mål
for havkajakkpadlerer på en godværsdag,
da du kan komme tett på ørn og sel.
Her finnes også en fyrstasjonen , og den
har to fyrtårn. Det ene ble bygd i 1886
og står i den opprinnelige fyrbygningen i
tre med tårn i hjørnet. Det andre er et 16
meters høyt støpejernstårn fra1950, det
siste som ble bygd i landet. Fyrstasjonen
ble automatisert i 1986 og får i dag strøm
fra et solcellepanel
På det gamle handelsstedet Borgarøya
gjør vi et stopp. Øyen ligger idyllisk til
i skjærgården ved Ulsteinvik. Navnet
kommer av at det har vært “borgerer”
her siden tidlig på 1600-talet. Det var
folk som hadde løst “borgerbrev” og
hadde rett til å reise langs kysten og drive
handel. Stedet lå sentralt ved den gamle
skipsleien mellom Bergen og Trondheim.
Handelsmenn fra Bergen hadde

Ribbtur

varelager på øyen og drev bytte mot fisk
og landbruksprodukt. Hovedhuset på
øyen er fra1700-talet og på det meste var
det 17 ulike bygninger her. Der var fast
handel frem til 1880-åra.I dag er Borgarøya et populær utfartssted. Her vil vi
stoppe for å spise vår lunsj.
Om kvelden går vi opp på Rundefjellet
(332moh), og ser fuglefjellet ovenfra. Da
er fuglene kommet inn fra havet og det
vil være liv og lyd i fjellsiden.

Dag 4
Søndag 8. august
Ulsteinvik-Saudehornet/ Muletua
Vi spiser en god frokost på hotellet og
sjekker ut.Denne dagen blir det lagt opp
til 2 alternativ.
Alternativ 1: For deg som ønsker en
mektig, krevende og brattere, men
fortsatt trygg tur så blir det tur til Saudehornet (1300moh) i Ørsta kommune.
Saudehornet er høyeste toppen på
fjellmassivet nord for Ørsta. Fra Saudehornet har du god utsikt i alle retninger,
mot øst ser du alle de høyeste toppene i
Sunnmørsalpane. Du ser også omtrent
alt som er av fjell mot sør, og mot nord
og vest ser du ut mot øyene og havet.

Alternativ 2 er en nydelig tur til Muletua
(253moh).Muletua er den vestligste
fjelltoppen i Herøy utenom Skorpa.
God utsikt i alle retninger, vest i havet
ser vi Svinøya, mot sør ser vi Skorpa, mot
søraust ser vi de andre fjellene i Herøy og
mot nordøst ser vi Runde. På veien opp
ser vi flere plasser der det er rester etter
gamle “torvskjåer” og plasser der det
har blitt spadd torv. Å gå opp på denne
toppen er en relativ lett tur, men du får
en flott utsikt.
Vi tar også turen til Mulevika som er en
av søre Sunnmøre sine skjulte perler. Her
får du oppleve storhavet på nært hold
med bølger fra Atlanterhavet som slår
inn mot land. Om sommeren er det et
populært badested, ikke minst på grunn
av fin sand og store bølger. Mengden
med sand kan variere fra år til år, siden
dønningene fra Atlanterhavet av og til
vasker sanden vekk, og av og til skylles
sanden inn igjen.
Helgen avsluttes med desse turene, og
det er tid for hjemreise.

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS
Kr 5.450
Tillegg for enkeltrom: kr 825

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•

Opphold i dobbeltrom med frokost
3 middager, 2 dager med nistepakker
Grilling en av dagene
Rib tur til Runde og øyene
Transport til alle turene
Reiseledertjenester

Muleltua

IKKE INKLUDERT:
•
•
•

Drikke til maten
Øvrige måltid
Forsikring

Rundefjellet

Rib tur

Runde

PÅMELDING
Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.
TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.

Saudehornet

Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før
avreise på Norgesturer og 75 dager før avreise på de
fleste utenlandsturer. Se oppdatert informasjon
på hver enkelt turs nettside.

Romedalen

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Været på Sunnmøre kan variere veldig. Vi tar derfor forbehold om endringer i programmet som følge av dette.
•

Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.

•

For fullstendige vilkår for turen se www. plussreiser.no eller ta kontakt med oss.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

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

