Sist oppdatert: 09.01.2019

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.)

Enveistur Molde - UNESCO Geirangerfjord
Molde – Sjøholt – Eidsdal – Geiranger
Første etappe på denne enveisturen til Geiranger går fra Molde til Sjøholt. På vegen får du en
fergetur på ca. 35 minutter der du kan nyte utsikten til Molde fra sjøsiden og benytte anledningen til
å smake på den lokale spesialiteten svele, som du får kjøpt på ferga.
Fra Sjøholt går turen til Linge fergekai. Her går du av bussen og tar ferga til Eidsdal fergekai. Fra
Eidsdal går turen til Geiranger med buss via den spektakulære Ørnevegen, hvor det blir en kort
fotostopp.
I Geiranger kan du nyte utsikten til en av verdens vakreste fjorder – omgitt av mektige fjell.
Fra Geiranger har du flere muligheter til å reise videre mot Ålesund, Trollstigen og Åndalsnes eller
tilbake til Molde.
Avgang fra: Molde trafikkterminal
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Tidtabell og transportinformasjon

Molde-Sjøholt: Fra Molde trafikkterminal spor 1 tar du buss 100 mot Ålesund og Volda til Sjøholt.
Turen inkluderer ferga Molde-Vestnes. Bussen kjører om bord på ferga. Under overfarten kan du
forlate bussen og besøke kafeteriaen og beundre utsikten fra ferga. Pass på at du er om bord på
bussen før ferga legger til kai på Furneset fergekai. Bussen fortsetter via Vestnes sentrum til Sjøholt.
Gå av bussen på Sjøholt.
Sjøholt-Linge: På Sjøholt bytter du til buss 210 mot Valldal. Denne bussen går fra spor 3 på Sjøholt
bussterminal. Gå av bussen på Linge fergekai.
Linge-Eidsdal: På Linge fergekai går du om bord i ferga.
Eidsdal-Geiranger: Den neste bussen, buss 220, kommer fra Valldal og kjører om bord på ferga. Gå
om bord på bussen før ferga legger til kai i Eidsdal.
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