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 fugleøya Runde
Ålesund – Hareid - Runde – Ålesund
Denne turen med hurtigbåt og buss går fra Ålesund via Hareid og Fosnavåg til fugleøya Runde.
Øya er et populært utfartssted året rundt, men er spesielt spennende om sommeren på grunn av det
yrende fuglelivet. I sesongen finnes det mellom 500.000 og 700.000 sjøfugl på øya, de fleste lever på
fuglefjellet. Øya har også fine muligheter for turgåing.

Avgang fra: Ålesund hurtigbåtkai, Skateflukaia

Tidtabell og transportinformasjon

Dette dokumentet er ikke gyldig som billett.

Ålesund-Hareid: Ta hurtigbåtlinje 5 mot Hareid fra Ålesund hurtigbåtkai på Skateflukaia, rett ved
siden av turistinformasjonen. Båten stopper på Valderøya på veg til Haried. Vennligst bli om bord i
båten under stoppet på Valderøya.
Hareid-Fosnavåg: Fra Hareid tar du buss 330 mot Fosnavåg. Bussen går fra Hareid bussterminal, rett
ved siden av hurtigbåtkaia. Bussen går via Ulsteinvik, Garnes og Myrvåg til Fosnavåg. Du tar bussen til
Fosnavåg terminal.
Fosnavåg-Runde: På Fosnavåg terminal bytter du til buss 331 mot Runde. Ta bussen helt til
endeholdeplassen, Goksøyr snuplass.
Return trip: Returreisen følger samme rute tilbaket il Ålesund, bare i omvendt rekkefølge.
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