ATLANTERHAVSVEIEN

4 dagers tur til Nord-Vestlandet!
Bli med på en spennende reise i noe av det vakreste landet vårt har å by på. Ville fjell og frodige daler,
blankskurte svaberg, hyggelige byer og tettsteder. Vi besøker Jørundgard hvor filmen om Kristin
Lavransdatter ble innspilt før vi fortsetter nedover Romsdalen til Åndalsnes og videre til ”Rosenes by”
Molde. Neste dag står Atlanterhavsveien på programmet - et fantastisk stykke norsk ingeniørkunst mellom holmer og skjær så og si i havgapet. Fiskeværet Bud med den berømte fiskesuppa samt Molde ser vi
også litt nærmere på. Et besøk i Ålesund står også på programmet med lokalguide og lunsj på Fjellstua.
Fra Ålesund kjører vi til Åndalsnes og videre inn Isterdalen hvor vi tar fatt på Trollstigen, noe av det
mest spektakulære vi kan vise frem. Geiranger sett fra Flydalsjuvet er vel det mest kjente turistmotivet
fra Norge. Geiranger står på UNESCO’s liste over ”verdens kulturarv” og er bevart for fremtiden. Siste
dagen står også naturopplevelsene i kø over fjellet til Lom med den flotte stavkirken og Valdresflya er
bare noe av det vi opplever underveis. 4 spennende dager med flotte opplevelser!

Pris på forespørsel til kontoret.
Prisen inkluderer:
2 netter på Scandic Hotell Seilet, Molde.
1 natt på Geiranger Hotell i Geiranger.
3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager.
Lunsj og omvisning på Jørundgard Middelaldersenter.
Ferge Åfarnes - Sølsnes.
Atlanterhavsveien med lunsj på Bryggja i Bud.
Sightseeing i Ålesund med lokalguide.
Lunsj på Fjellstua.
Ferge Molde - Vestnes.
Ferge Linge - Eidsdal.
Besøk i Lom Stavkirke.
Lunsj på Jotunstogo.
Reisen i komfortabel turistbuss fra Team Tour AS.
Bompenger.

PROGRAM:
Dag 1: Drammen – Molde.
Avreise fra Drammen rutebilstasjon og Holmen. Vi
kjører til Oslo og Hadeland før vi tar en kaffepause på
Lygnasæter. Herfra fortsetter vi til Gjøvik og videre
nordover langs Mjøsa. Vi passerer vi Lillehammer før
vi tar fatt på Gudbrandsdalen. Øyer, Vinstra, Sjoa og
Otta er passert da vi ankommer Jørundgård i Sel. Her
serveres spekemat med tilbehør til lunsj før vi får en
omvisning. Denne gården ble bygget opp i forbindelse
med innspillingen av filmen om Kristin Lavransdatter.
Fra Sel fortsetter vi til Dombås og videre nedover
Romsdalen til Åndalsnes. Underveis passerer vi Norges mest omtalte fjellparti «Mannen» - hvis den ikke
har rast ned innen den tid. Vi følger Romsdalsfjorden
til Åfarnes og ferger videre over til Sølsnes før vi ankommer Molde og Scandic Hotell Seilet hvor vi skal
bo i to netter. Middag på hotellet.

Dag 2: Atlanterhavsveien.
Frokost på hotellet. Vi tar turen nord-vestover hvor vi
møter den berømte Atlanterhavsveien. Et flott stykke
ingeniørkunst, 7 km lang med en rekke bruer og fyllinger som bringer veien frem mellom holmer og øyer.
Vi stanser et par steder slik at man kan beundre den
vakre utsikten. Vi ser også over til Håholmen, Ragnar
Torseths paradis. På vei mot Bud skuer vi utover Hustadvika – beryktet og fryktet blant alle sjøfolk. Det
serveres lunsj i det idylliske fiskeværet Bud. På menyen står selvsagt den legendariske fiskesuppen. Etter
lunsj går turen forbi Elnesvågen tilbake til Molde med
en liten rundtur i Rosenes by. Det blir også litt tid på
egenhånd før vi returnerer tilbake til Scandic Hotell
Seilet igjen. Middag på hotellet.

Dag 3: Molde - Ålesund - Geiranger.
Frokost på hotellet. Fra Molde tar vi fergen til Vestnes
og kjører videre til Ålesund. Her møter vi en lokalguide
som tar oss med på en to timers bysightseeing hvor vi
får se de viktigste severdighetene. Deretter tar vi en tur
opp på Aksla for å nyte utsikten over byen og innta dagens lunsj på Fjellstua. Etter lunsj forlater vi Ålesund og
kjører innover Romsdalen til Åndalsnes hvor vi svinger
inn på vei 63, kjent i turistreklamen som ”The Golden
Route”. Det bærer på smale veier inn Isterdalen. I enden
ser det ut som veien ikke går lenger, men det er et
smutthull, bussen klatrer opp Trollstigen på et stykke
fantastisk norsk veikunst. På toppen stanser vi og betrakter den flotte utsikten. Vi ferger fra Linge over Nordalsfjorden og kommer til Eidsdal. Strekningen fra
Eidsdal til Geiranger kalles ”Ørneveien”. Om sommeren
er Geiranger som en liten verden i miniatyr. Her snakkes det amerikansk, japansk, koreansk, engelsk, fransk
italiensk, tysk og flere andre språk - et vell av turister ja man finner faktisk noen som snakker norsk også. Vi
skal bo på Geiranger Hotell med vakker utsikt utover
Geirangerfjorden. Middag på hotellet.

Dag 4: Geiranger - Drammen.
Frokost på hotellet. Vi forlater Geiranger og kjører opp
til Flydalsjuvet hvor vi nyter den klassiske utsikten over
Geiranger og fjorden. Hvis været er bra besøker vi også
Dalsnibba som med sine 1476 m.o.h. er et fantastisk
utsiktspunkt. Vi passerer Grotli og stopper ved Pollfoss
som er et av våre flotte fossefall. I Lom besøker vi Lom
Stavkirke en av våre kulturskatter. Fra Lom går turen
videre opp mot Valdresflya før vi tar fatt på selve ”flya”
over til Bitihorn og Beitostølen. Det blir lunsjstopp på
Jotunstogo som ligger i sentrum av Beitostølen. Siste
etappe går forbi Fagernes og videre nedover Valdres,
Begnadalen og Hønefoss tilbake til Drammen.

