Sist oppdatert: 12.12.2018

Dette er en “Travel like the locals”-tur – eller på norsk «Reis som de lokale». Disse turer går med
ordinære rutebusser, ferger og hurtigbåter, men vi har planlagt reisen for deg slik at du kan
konsentrere deg om å nyte turen. Du reiser på egenhånd – det er ingen guide eller turleder med. På
de fleste turene må du bytte mellom ulike transportmidler flere ganger, og du er selv ansvarlig for å
komme med på neste etappe – på samme måte som de lokale reisende! (Turene er lagt opp slik at
busser, ferger og hurtigbåter korresponderer.)

Rundtur til Finnøy & Ona fyr
Ålesund – Finnøy - Ona - Ålesund
Denne rundturen tar deg til Ona – et lite øysamfunn ytterst i havgapet. Turen starter med hurtigbåt
fra Ålesund til Harøya. Herfra tar du buss til Finnøya og deretter til Ona med ferge.
Ferga til Ona går via Sandøya til Ona. Reisende til Ona bes om å bli værende på ferga under det korte
oppholdet på Sandøya.
Ona er Norges sydligste levende fiskevær og har rundt 25 fastboende. Øya har også
keramikkverksted og en liten kioskbutikk. Om sommeren finnes det en kafé og overnattingstilbud.
På Onakalven, som er øyas høyeste punkt, står Ona fyr. Her oppe fra er det fantastisk utsikt utover
havet og mot fastlandet.
Ona er et fredelig sted der man virkelig kan nyte stillheten og roen!
Ona er et flott turmål sommer som vinter. Øya ligger værhardt til ute i storhavet, så det er viktig å ha
med varme og vindtette klær.
Reiser man utenom hovedsesongen på sommeren, bør man også ta med seg mat og drikke, da
utvalget i øyas butikk er noe begrenset.

Avgang fra: Ålesund hurtigbåtkai (Skateflukaia)
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Tidtabell og transportinformasjon

Ålesund-Harøya: Du tar hurtigbåtlinje 24 to “Nordøyane” fra Ålesund hurtigbåtterminal på
Skateflukaia. Båten har stopp på Hamnsund, Haramsøya og Fjørtofta på vegen til Harøya. Vennligst
ikke forlat hurtigbåten under disse stoppene.
Harøya-Finnøya: Buss 235 til Finnøya går fra busstoppet “Myklebust”, rett ved hurtigbåtkaia på
Harøya. Bussen går til fergekaia på Finnøya. Bussholdeplassen heter “Finnøya ferjekai”. Ferga til Ona
går fra denne kaia.
Finnøya-Ona: På Finnøya ferjekai går du om bord på ferga til Ona.
Returreise: Returen følger samme rute: fra fergekaia på Ona til fergekaia på Finnøya, deretter buss
235 fra Finnøya fergekai til hurtigbåtkaia på Harøya, og hurtigbåt fra Harøya til Ålesund.
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Reiserute

1. Ålesund, 2. Harøya, 3. Finnøya, 4. Ona
Kart: Google
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