Venner og venners vennertur

“Vårt Sunnmøre”
Fjellturer, sighthseeing, grilling i fjæra,
shopping og cowboyfest. Vi inviterer til
venner og venners vennetur i «Vårt Sunnmøre»
Vi vil ta dere med og vise dere noe av det vi har
satt pris på mens vi har bodd her oppe.

16. - 20. august 2021

Turteam:
Aud K. og Johan
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opp på Storhornet (497
moh), hvor du får utsikt helt Onsdag 18. august
sør til Runde og innover
Dette er en lukket tur der
Denne dagen har vi leid
Sunnmørsalpene. Når
bare de som bli invitert
buss for alle og vi setter
vi kommer ned fra fjellet
kan melde seg på. Men
besøker vi det lille fiskeværet kursen mot indrefileten av
alle våre venner kan be
Sunnmøre. Stordal, Valldal,
med seg andre venner som Alnes på nordsida av øya. Vi Gudbrans-juvet, Trollstigen
skal innom Alnes fyr som har
de tenker kan like denne
vert i drift siden 1853. Fyret og via Åndalsnes tilbake.
turen.
Siden denne turen blir

Dagsprogram

Tekst

Runde

Godøyfjellet

spekket med severdigheter
har vi ikke lagt inn noen
fjellturer på dagen. På vei
tilbake til Ålesund stopper
vi i Stettevika hos Aud og
Johan og griller ved sjøen.
De som vil kan bli med Johan
på Nihusen (470 moh), (det
fjellet vi har vært mest på)
mens andre lager grillfest.

blir det et raskt skifte før
kjører ut til Godøya igjen.
Vi skal til Ingeløa, en låve
fra 1934 som i 2015 ble
restaurert og tatt i bruk som
selskapslokale, gårdskafe og
butikk. Her blir det pizza og
Cowboyfest. Vi har leid inn
en Countrysanger til å ha
konsert for oss.

Torsdag 19. august

Fredag 20. august

Dette er dagen for den
store fjellturen. Vi smører
nistepakker fra frokostbuffet
før vi kjører i privatbiler inn
langs Hjørundfjorden til
den lille bygda Urke. Herifra
går vi opp det spektakulære
fjellet «Saksa» (1070 moh).
Noe av stien er trappelagt av
sherpaer, og den er ikke så
luftig at de med høydeskrekk
ikke klarer turen. Turen
gir vakker utsikt over
Hjørundfjorden, og mange
av de andre kjente toppene
i Sunnmørsalpene. Totalt
er denne turen ca 7 km tur/
retur. Tilbake på hotellet

Etter frokost og utsjekk
fra hotellet kjører vi til
Langevåg i Sula kommune,
en av nabokommunene
til Ålesund. Her finner
vi Devoldfabrikken som
huser Norges koseligste
outletsenter, Devold Outlet.
Her er det mye å handle.
Ull og sportstøy, kunst,
interiør og gaveartikler.
I tillegg har de NordEuropas største innendørs
elektriske togbane, tenkte
at dette kanskje var kjekt for
mennene.
Vi spiser lunsj på en av

Gudbrandsjuvet
kafeene på Devold (ikke
inkl.). Etter lunsj fortsetter
vi med ferje over til Hareid,
kjører videre via Ulsteinvik
til Hærøy kommune. Vi
skal helt ytterst i havgapet
til fugleøya Runde. Her
går vi tur opp på det kjente
fuglefjellet og nyter utsikten
i Lundeura. Her er det som
regel yrende fugleliv, og
da særlig om kvelden når
lundefuglene kommer inn.
Vi kjører inn til Fosnavåg og
spiser fiskesuppe sammen
før de som ønsker handler
på Koko eller besøker
«Diamanten», kontorbygget

til Havila Shipping (Per
Sævik). Turen avsluttes
offisielt her, men dersom
noen vil være på Runde
og se når Lundefuglene
kommer inn, kan vi ordne
en ekstra overnatting på
Thon hotel Fosnavåg.

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS
Kr 5.990
Tillegg for enkeltrom: kr 1600
PRISEN INKLUDERER:
• 4 overnattinger i dobbeltrom med
frokost
• 4 middager
• 1 lunsj og en nistepakke
• Busstransport onsdag 18/8
• Reiseledertjenester
IKKE INKLUDERT:
• Reise til og fra Ålesund
• Transport til utflukter (utenom 18/8)
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Forsikringer

PÅMELDING
Turen bestilles på:
plussreiser.no/reise/vennetur
eller på telefon 70 17 90 00.

TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise
hos oss.
Vi har kostnadsfri avbestilling
frem til seks uker før avreise på
Norgesturer .

FORBEHOLD OG MERKNADER
Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest
5uker før avreise.
Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgifts
forhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.
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

