Sist oppdatert: 20.03.2019

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 Edøy & Veiholmen (Smøla)
Kristiansund – Edøy - Veiholmen – Kristiansund
Første etappe på denne rundturen går fra Kristiansund med buss til Seivika og om bord på ferga som
går til Tømmervåg på øya Tustna i Aure. Bussen fortsetter over Tustna til Sandvika fergekai. Der
forlater du bussen og tar ferga fra Sandvika til Edøy fergekai.
På Edøy har du litt tid til å se deg om, og her finner du blant annet Edøy gamle kirke og den flotte
utendørsscenen som brukes hvert år til spelet «Fru Guri av Edøy».
Fra Edøy går turen videre til Veiholmen. Fiskeværet Veiholmen ligger ytterst mot nord på Smøla og er
knyttet til hovedøya med en vei som med bruer, fyllinger og beskyttende moloer er en opplevelse i
seg selv. Veiholmen er et fiskevær som lever. Båtene kommer inn med fangst og sjøfugl og havørn
markerer at her er det mat og få.
Ta deg en spasertur i de trange smugene mellom husa, gå på kafé, eller på museum eller utstilling.
Eller bare nyt utsikten til havet. Veiholmen er fascinerende i all slags vær!
Turen tilbake til Kristiansund går samme veg som du kom, med buss til Edøy, ferge til Sandvika og
buss og ferge tilbake til Kristiansund trafikkterminal.

Avgang fra: Kristiansund trafikkterminal
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Tidtabell og transportinformasjon

Kristiansund – Sandvika: Ta bus 821 mot Aure fra Kristiansund trafikkterminal. Turen til Sandvika
inkluderer fergen Seivika – Tømmervåg. Bussen kjører ombord på ferga og fortsetter fra Tømmervåg
til Sandvika fergekai. Forlat bussen på Sandvika fergekai.
Sandvika – Edøy: På Sandvika fergekai går du ombord på fergen når den kommer og tar fergen til
Edøy.
Edøy – Veiholmen: På Edøy fergekai går du om bord i buss 831 som går hele vegen til Veiholmen via
nordøstsiden av Smøla.

Returreisen følger samme rute tilbake til Kristiansund. Bussen fra Veiholmen starter der den stoppet
da du kom.
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