Sist oppdatert: 19.11.2018

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 Molde - Atlanterhavsvegen
Molde – Atlanterhavsvegen – Molde
Denne turen tar deg fra Molde til det som ofte blir omtalt som verdens vakreste veg!
Med sin beliggenhet ut mot storhavet er Atlanterhavsvegen like praktfull i solskinn og blikkstille hav
som i storm og uvær.
Atlanterhavsvegen forbinder Averøy med fastlandet over øyer, holmer og skjær ved hjelp av 8 bruer
over en strekning på 8274 meter. Vegen har status som nasjonal turistveg.
På denne rundturen stopper bussen ved Eldhusøya, hvor du kan utforske «svevestien» - en utsiktssti
som går rundt Eldhusøya. Stien er laget av rister som flyter over terrenget, og denne turen passer for
alle.
Servicebygget, med en særegen arkitektur som faller inn i terrenget, har kafé og toaletter. (Åpent
lørdag og søndag om våren og hver dag i perioden 1. juni – 31. august.)
Ellers har området vakker natur, et rikt fugleliv og gode fiskemuligheter.
Merk at du har noen alternativer for returen på noen av avgangene, slik at du kan få et lengre
opphold ved Atlanterhavsvegen. (Se tidtabell nedenfor.)

Avgang fra: Molde trafikkterminal, spor 7
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Tidtabell og transportinformasjon

Bussholdeplass ved Atlanterhavsvegen: Bussen fra Molde går via Eide til Atlanterhavsvegen og
stopper ved siden av servicebygget på Eldhusøya. Returbussen stopper samme sted og følger samme
rute tilbake til Molde.

Reiserute

1. Molde, 2. Eide, 3. Atlanterhavsvegen (Eldhusøya)
Kart: Google
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