Sist oppdatert: 30.10.2018

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 Nordøyane
Ålesund – Hamnsund – Lepsøy – Haramsøy – Fjørtofta - Harøy – Ålesund
På denne rundturen med hurtigbåt fra Ålesund til Harøya via Lepsøy og Haramsøy får du en
fantastisk utsikt over hundrevis av små øyer, holmer og skjær i den sunnmørske skjærgården.
Er du heldig, får du se havørn, spekkhogger eller kobb underveis.
Du kan enten bare ta en rundtur med hurtigbåten eller du kan velge å bli på Harøya noen timer og
dra tilbake med den senere returen (se rutetidene nedenfor).
Ankomststedet Harøya byr på en rekke opplevelser. Fjellet Harøyburet gir en fantastisk oversikt over
øyer, holmer og skjær.
Fra Harøya kan du velge å dra videre til Finnøya med buss. (Ikke inkludert i prisen på rundturen.)
Bussen vil vente på hurtigbåtkaia og du kan kjøpe billett på bussen. På Finnøya kan du for eksempel
besøke den populære restauranten på Finnøy Havstuer. Pass på at du rekker båten tilbake fra
Harøya!

Avgang fra: Ålesund hurtigbåtkai, Skateflukaia
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Tidtabell og transportinformasjon

Ålesund-Harøya: Du tar hurtigbåtlinje 24 til “Nordøyane” fra Ålesund hurtigbåtkai på Skateflua.
Båten stopper på Valderøya, Hamnsund, Lepsøya, Haramsøya og Fjørtofta på vei til Harøya. Vennligst
bli værende om bord under disse stoppene.

Harøya-Ålesund: Hvis du tar rundreisen med båt uten å stoppe på Harøya, skal du ikke forlate båten
på Harøya, da båten returnerer mot Ålesund kun fem minutter etter ankomst Harøya. Båten har også
flere stopp på returreisen og du skal bli værende om bord helt til du er tilbake i Ålesund

Reiserute

1. Ålesund, 2. Valderøya, 3. Hamnsund, 4. Lepsøya, 5. Haramsøya, 6. Fjørtofta, 7. Harøya
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