Sist oppdatert: 26.11.2018

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 til Bud
Molde – Bud - Molde
Mindre enn en time fra Molde, beliggende ut mot storhavet, finner du fiskeværet Bud.
På 15-1600-tallet var Bud det største handelsstedet mellom Bergen og Trondheim. I dag er Bud
fortsatt et aktivt og sjarmerende fiskevær.
I Bud kan du nyte synet av godt vedlikeholdte bygninger, besøke noen av de små butikkene eller en
kafé eller restaurant.
Du kan også besøke Ergan Kystfort, et tysk kystfort bygd i krigsårene 1940-45, i dag restaurert som et
krigsminnemuseum. Utstillinger av lokale og regionale begivenheter fra 2. verdenskrig. Ergan er også
et flott utsiktspunkt over fiskeværet Bud og Hustadvika.
En annen flott mulighet i Bud er å gå «Kyststien». Denne stien går hovedsakelig langs sjøkanten og
tar deg gjennom bud og langs sjøen med fantastisk utsikt til storhavet og Hustadvika. Beregnet
tidsforbruk er ca. 45 minutter (7 km).
Hvis du reiser på den tidligste avgangen på dagen (se tidtabellen nedenfor), har du litt tid i
Elnesvågen på veien tilbake. Her finner du fine butikker og andre servicetilbud.

Avgang fra: Molde trafikkterminal, spor 6

Dette dokumentet er ikke gyldig som billett.

Tidtabell og transportinformasjon

Molde-Elnesvågen: Ta buss 532 fra Molde trafikkterminal spor 6 til bussholdeplassen Elnesvågen
skolesenter.
Elnesvågen-Bud: Ta buss 533 fra Elnesvågen skolesenter til endeholdeplassen, Bud. Bussen stopper
ved MIX-kiosken.
Returreisen: Returbussen fra Bud til Elnesvågen går fra samme bussholdeplass som bussen du kom
med (Bud, ved MIX-kiosken). Bussen fra Elnesvågen til Molde går også fra samme holdeplass som
bussen til Elnesvågen.
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