Sist oppdatert: 10.08.20

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 Langevåg & Devoldfabrikken
Ålesund – Langevåg — Ålesund
På hurtigbåtturen til Langevågen rekker du å få en smakebit av Sunnmørskysten. Det tar ikke mer
enn 7-8 minutter å flytte seg fra Ålesund sentrum via holmer og skjær til øya Sula og tettstedet
Langevåg.
Turen går over Borgundfjorden som er kjent for torskefisket som foregår i vintermånedene februar til
april.
Har du kort tid til rådighet, kan du ta en rundtur med hurtigbåten. Da får du sett fjorden og litt av
omgivelsene rundt Ålesund.
Forhåpentligvis har du litt mer tid til rådighet, og vi anbefaler å kombinere båtturen med et besøk til
Langevåg sentrum og Devoldfabrikken. Du kan også rekke en tur på fjellet.
Sulafjellet har flere topper, (bl.a. Blåfjell, Rollonhytta og Vardane), og du kan bruke alt fra et par
timer til hele dagen på tur. Du kan også ta en vandretur langs fjøra hvis du går gjennom Langevåg
utover Sandvika og videre. Du kan finne mer informasjon om fjellturer på morotur.no.
Enten du har gått i butikker eller har tatt en fjelltur, kan det være godt med en pause i den gamle
kantina til Devoldfabrikken etterpå. Her drives det nå kafe, og lokalet er inspirert fra tidligere tider.
Du har også mulighet til å besøke Devold Museum, tekstilmuseet som forteller historien bak Devold
of Norway.
Visste du at fabrikken i Langevåg var den første med elektrisitet på Sunnmøre? Og dette bare fire år
etter at Thomas Edison fant opp lyspæra. Devold var også en av de første til å ta i bruk telefonen her
til lands, og dette skjedde da produksjonen ble flyttet fra Ålesund til Langevågen. Telefon mellom
Ålesund sentrum og Langevåg sparte mange turer over fjorden.

Avgang fra: Ålesund rutebilstasjon, hurtigbåtkaia
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Tidtabell og transportinformasjon
Når du booker denne turen, velger du en avgangstid. Når du skal tilbake, velger du den avgangen
som passer for deg. (Du trenger ikke bestemme dette på forhånd.)
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