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Storslåtte naturopplevelser, 
verdensarvsteder, fjord, fjell og spektakulære 
veistrekninger er noe av det vi har å by på når vi setter 
kursen mot Nord-Vestlandet.
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Geirangerfjorden er en 15 kilometer lang 

arm av Storfjorden og er på UNESCOs 

Verdensarv liste. Fjorden er en av Norges 

mest besøkte attraksjoner. Fjorden er 

omkranset av høye fjell, hvor fraflyttede 

gårder klamrer seg til fjellsidene. Det er 

i Geirangerfjorden du finner de mektige 

fossefallene «Dei sju systrene», «Bruresløret» 

og «Friaren», som fra svimlende høyder 

kaster seg ned loddrette berg og knuser 

vannflata i den mørke fjorden. 

Ferjeturen mellom Hellesylt og Geiranger tar 

vel én time, og fra ferja har du orkesterplass 

til den storslåtte naturen og de mange 

kulturminnene som passerer forbi. På turen 

gjennom Geirangerfjorden vil du oppleve 

Norsk natur på sitt aller beste på kloss hold. 

Vel fremme i turistbygda går vi i land og 

sjekker inn på hotellet vårt, 

Havila Geiranger Hotell som ligger rett 

ved vannkanten i sentrum av Geiranger. Her 

får vi alle rom med utsikt mot fjorden. Tid 

til å rusle rundt i bygda på egenhånd før vi     

samles til middag på hotellet om kvelden.

3. dag: 
Søndag 19. juni
Geiranger - Kristiansund

Nok en dag med storslåtte naturopplevelser 

ligger foran oss. Fra Geiranger kjører vi opp 

de berømte Ørnesvingene. Fra toppen 

Lovatnet Atlanterhavsveien

Ledig tekstfelt for spesielle opplysninger.

har vi en spektakulær utsikt over bygda 

og fjorden som vi kom inn gjennom på 

ferjeturen dagen før. Vi fortsetter over fjellet 

til Eidsdal hvor vi tar ferje over til Linge og 

kjører videre til jordbærbygda Valldal. Vi tar 

et stopp ved det kjente Gudbrandsjuvet 

før vi forsetter opp på fjellet til toppen av 

Trollstigen. Her får vi nyte utsikten fra 

Trollstigplatået og de to utsiktspunktene 

som gir en flott utsikt over landskapet før 

vi kjører ned de 11 hårnålsvingene. Vi ender 

da opp i Åndalsnes. Fra Åndalsnes skal 

vi ta den nye Romsdalsgondolen 1679 

meter fra fjorden og opp fjellsiden til fjellet 

Nesaksla 708 moh.  En 5 minutter lang 

gondoltur. Du har tid til å kjøpe deg litt 

lunsj og nyte den fantastiske utsikten før vi 

tar turen ned igjen til sentrum. Fra fjell og 

fjord skal vi nå bevege oss litt lenger ut mot 

kysten. Vi kjører nordover til Nordmørsbyen 

Kristiansund. Her skal vi bo en natt på Thon 

Hotel Kristiansund. Middag på hotellet om 

kvelden.

4. dag: 
Mandag 20. juni
Kristiansund - Molde - Ålesund

I dag er det kystlandskap og krigshistorie 

som står på programmet. Vi ser oss om i 

Kristiansund før vi setter oss i bussen og 

gjør oss klar for å kjøre Atlanterhavsveien. 

En unik veistrekning ofte omtalt som 

Dag 1: 
Fredag 17. juni
Stavanger - Innvik

Avreise fra Stavanger bussterminal kl 

07.30. Vi kjører nordover til Haugesund, 

Flotmyr kl 09.45, Føyno kl 10.35, Leirvik 

kl 10.55 og videre til Bergen hvor det blir 

tid til å kjøpe seg lunsj. Avreise fra Bergen kl 

14.00. Turen går så videre nordover langs 

E39, over Sognefjorden til Lavik, videre til 

Førde, Skei og Byrkjelo før vi er fremme i 

Innvik. Her tar vi inn på Innvik Fjordhotell, 

som ligger idyllisk til rett ved sjøkanten i den 

vakre Nordfjorden. Middag og samling på 

hotellet om kvelden.

2. dag: 
Lørdag 18. juni
Innvik - Geiranger

Fjell og Fjord står på programmet i dag. 

Vi våkner opp rett ved fjorden i Innvik. 

Etter en god frokost på hotellet som er kjent 

for sin gode og hjemmelagde mat setter vi 

oss i bussen for nye opplevelser. Vi kjører 

helt innerst i fjorden til Olden og Loen og 

fortsetter rundt på andre siden til Stryn og 

Faleide. Turen går så over til Hornindal og 

videre til Hellesylt, den lille vakre bygda 

innerst i fjorden. Her går vi over i turistferja 

som tar oss ut Sunnylvsfjorden og inn     

gjennom Geirangerfjorden.  



Ergan Kystfort, BudOlden

Nesaksla

Velkommen på en uforglemmelig tur!

verdens vakreste bilreise, fører deg helt 

ut i havgapet på vestlandskysten. Den 

nasjonale turistveien strekker seg over øyer, 

holmer, hav og skjær ved hjelp av 8 bruer, 

over en strekning på hele 8274 meter. 

Vi gjør et stopp på Svevestien, den nye 

turistattraksjonen på  Atlanterhavsveien. 

På denne 550 meter lange stien laget 

av rister som svever over terrenget, 

fundamentert med pæler kan vi vandre 

og nyte utsikten utover den værharde 

Hustadvika. 

Vi fortsetter så videre sørover ytterst i 

havgapet forbi Farstad til det lille men aktive 

og sjarmerende fiskeværet Bud. Fiskeværet 

har en rik historie, og på 1500-tallet var Bud 

et av de største handelsstedene mellom 

Bergen og Trondheim. Her finner vi Ergan 

Kystfort, et krigshistorisk museum fra 

andre verdenskrig. Anlegget er et restaurert 

tysk krigsfort og omfatter anlegg i fjell 

med operasjonsrom, kommandosentral 

og forlegningsrom. Her er utstilt våpen, 

utrustning og tekniske installasjoner 

samt personlig utstyr. Kystfortet ble 

bygd i krigsårene 1940-45, og er i dag 

restaurert som et krigsminnemuseum 

med utstillinger av lokale og regionale 

begivenheter fra 2. verdenskrig. Ergan er 

også et flott utsiktspunkt over fiskeværet 

Bud og Hustadvika. Vi får en omvisning med 

lokalguide.

Neste stopp er Romsdalsbyen Molde, 

også kjent som Rosenes by. Her legger 

vi inn dagens lunsjsopp. Vi krysser så 

Romsdalsfjorden og kjører videre til 

Jugendbyen Ålesund. Her sjekker vi inn for 

to netter på Hotel Noreg som ligger i enden 

av gågata i sentrum av byen. Middag på 

hotellet om kvelden.

5. dag: 
Tirsdag 21. juni
Ålesund

Etter flere dager med busskjøring tar vi det 

denne dagen litt mer med ro i Ålesund. 

Vi starter dagen med en vandretur med 

lokalguide som mellom annet viser oss noen 

av de flotte bygningene i jugendstil.  Resten 

av dagen blir det tid på egenhånd. Vi bor 

midt i sentrum og alt ligger godt til rette for 

flotte opplevelser i byen. Felles middag på 

hotellet om kvelden.

6. dag: 
Onsdag 22. juni
Ålesund - Lærdal

Vi forlater Ålesund etter frokost og setter 

kursen sørover igjen. Vi krysser fjorden, 

kjører forbi Ørsta og Volda og videre via 

Kvivsvegen til Hornindal. Vi har med oss 

mat til piknik-lunsj denne dagen og vi 

finner en fin plass ved Nordfjorden hvor 

vi kan raste. Turen går videre sørover forbi 

Byrkjelo til Skei. Her svinger vi mot sør-

øst og passerer Fjærland og Sogndal før vi 

krysser Sognefjorden via ferjestrekningen 

Mannheller – Fodnes. I Lærdal sjekker vi 

inn for siste overnatting på turen på Lærdal 

Hotell. Middag på hotellet om kvelden.

7. dag: 
Torsdag 23. juni
Lærdal - Bergen - Stavanger

Turens siste dag starter med en liten kjøretur 

fra Lærdal til Flåm via den 24,5 km lange 

Lærdalstunnelen, verdens lengste veitunnel. 

Framme i Flåm går vi om bord i båten 

som skal ta oss med på et uforglemmelig 

fjordcruise. Reisen starter gjennom den 

idylliske Aurlandsfjorden. Fartøyet fortsetter 

videre gjennom den smale Nærøyfjorden før 

vi etter ca to timer ankommer Gudvangen 

helt innerst i fjorden. Her venter bussen 

på oss og vi starter på siste del av turen 

hjemover. Det blir middagsstopp i Bergen 

før vi kjører videre nedover langs kysten via 

Stord og Haugesund til Stavanger.



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

TURPRIS 
Kr 13.450

Tillegg for enkeltrom: kr 1800

PRISEN INKLUDERER:
• Busstur i godt utstyrt turistbuss

• 6 overnattinger med halvpensjon (frokost og middag)

• 1 piknik-lunsj

• Middag siste dag

• Gondoltur på Nesaksla

• Fjordcruise på Nærøyfjorden og Geirangerfjorden

• Ferjebilletter, guidede turer og inngangspenger i henhold til 

turprogrammet

• Reiseledertjenester

• 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til måltidene

• Forsikringer

• Tillegg for enkeltrom

Ålesund

MoldeInnvik Fjordhotell

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

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 avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING


