Sist oppdatert: 07.06.2019

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 Midsund og Midsundstrappene
Molde – Midsund – Molde
Denne rundturen tar deg Midsund som ligger på Otrøya i Romsdalsfjorden, der bare noen små øyer
og holmer skiller øya fra Atlanterhavet.
Vi tilbyr denne rundturen med buss og ferge for å gjøre det enklere å komme seg til Midsund for å gå
tur i Midsundtrappene, der sherpaer fra Nepal har bygget fantastiske steintrinn for å gjøre turen opp
til fjellet Digergubben mer tilgjengelig for publikum.
Steinarbeidet er en attraksjon i selg selv. Når du så legger til fantastisk utsikt mot fjell, fjord og havet
blir det virkelig verdt å ta turen.
Terrenget er bratt, men med trappene er det enklere for flere å ta denne turen. Pass på at du har på
deg tilstrekkelig med klær og godt fottøy, da det kan være kjølig på disse kanter til og med på
sommeren.
Turen kan bookes hele året, men om vinteren er det kanskje ikke alltid tilrådelig å gå trappene. Sjekk
forholdene før du drar!
Før du tar turen opp Midsundtrappene anbefaler vi at du forbereder deg ved å lese med om turen,
for eksempel på visitnorway.com. (Søk på Midsundtrappene.)

Avgang fra: Molde trafikkterminal, spor 4
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Tidtabell og transportinformasjon

Molde-Mordalsvågen: Ta buss 240 mot Midsund fra spor 4 på Molde trafikkterminal. Ved
Mordalsvågen fergekai går du av bussen og går om bord på ferga.
Mordalsvågen-Solholmen: Det er en kort fergetur mellom Mordalsvågen og Solholmen, og når ferga
kommer til Solholmen, går du av ferga og inn i den ventende bussen, buss 241.
Solholmen-Midsund: Ta buss 241 fra fergekaia til Midsund sentrum.
Midsund-Molde: Når du skal tilbake, tar du buss 240 fra Midsund servicesenter. Denne bussen går
hele vegen tilbake til Molde. Den kjører om bord på ferga og går tilbake til Mold trafikkterminal.
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