Sist oppdatert: 23.12.2020

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 Valldal – dalen for opplevelser
Ålesund – Valldal – Ålesund
Denne dagsturen fra Ålesund til Valldal gir deg mulighet til å utforske de ulike tilbudene som finnes i
vakre Valldal.
Valldal er berømt for sine jordbær, så besøker du bygda i jordbærsesongen må du unne deg en smak
av disse deilige bærene.
Men Valldal har mye annet å by på også! Valldal Naturopplevingar tilbyr aktiviteter som rafting,
juving, kajakkpadling og klatring. I Valldal Aktivitetspark finner du klatrepark, zip-lines og trolltunet
med ulike aktiviteter for barn.
Bygdas sentrum ligger nydelig til ved fjorden og her finner du et utvalg butikker og andre
servicetilbud.

Avgang fra: Ålesund rutebilstasjon, spor 4

Det finnes en gratis Voice of Norway-guide for denne turen
Voice of Norway bruker GPS-teknologien i mobiltelefonen for å gi deg stedbasert informasjon på
turen. Informasjonen gis i form av opplesing, bilder, tekst og lenker.
Du kan laste ned Voice of Norway-appen fra App Store eller Google Play. Åpne appen, Velg Providers
og FRAM, og last ned guiden for denne turen: Ålesund - Valldal (rundtur).
Voice of Norway er et produkt fra ekstern leverandør. Spørsmål angående guiden rettes til
leverandøren (support@voiceofnorway.no.)

Dette dokumentet er ikke gyldig som billett.

Tidtabell og transportinformasjon

Ålesund-Sjøholt: Ta buss 905 eller 100 mot Kristiansund til Sjøholt, avhengig av avgang. Bussen går
fra spor 4 på Ålesund rutebilstasjon og stopper på Sjøholt bussterminal spor 2.
Sjøholt-Valldal: På Sjøholt bytter du til buss 210 mot Valldal. Denne bussen går fra spor 3 på Sjøholt
bussterminal. I Valldal stopper bussen ved siden av Valldal Bilsenter, i nærheten av Spar-butikken.
Busstoppet heter «Valldal sentrum».
Returreise: Returreisen følger samme rute tilbake til Ålesund som turen til Valldal. Bussen går fra
samme sted som den stoppet ved ankomst Valldal. I Ålesund kan du gå av bussen ved Rådhuset eller
på Skateflukaia.
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