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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 UNESCO Geirangerfjord
Ålesund – Hellesylt – Geiranger – Sjøholt - Ålesund
Opplev den vakre Geirangerfjorden og nyt synet av de mektige Sunnmørsalpene!
Turen går fra Ålesund via Sykkylven, kjent for sin møbelproduksjon, over fjellet til Stranda, før turen
går videre til Hellesylt der fjordcruiset starter.
Fergecruiset fra Hellesylt til Geiranger tar 1 time, og her kan du blant annet få se og oppleve de
fantastiske fossene som De syv søstrene, Friaren og Brudesløret, og den berømte Fjellgården
Skageflå.
I Geiranger har du tid og anledning til å se deg rundt, shoppe, og gjerne også besøke Norsk
Fjordsenter, som ligger i gangavstand fra sentrum, rett ved siden av Hotel Union.
Bussturen tilbake til Ålesund går via den spektakulære Ørnevegen. Deretter kjører bussen videre til
Eidsdal der det er ferge til Linge. Fra Linge går turen via Sjøholt til Ålesund.

Merk! Når du ankommer fergekaia på Hellesylt, ta kontakt med fergepesonalet for å vise at du
allerede har billett. Du trenger ikke å stå i kø sammen med reisende som skal kjøpe billett på
Hellesylt.

Avgang fra: Skateflukaia (kun 9.10-avgangen) eller Ålesund rutebilstasjon, spor 3

Dette dokumentet er ikke gyldig som billett.

Tidtabell og transportinformasjon

Ålesund-Hellesylt: Ta buss 250 mot Hellesylt. Avgang fra Skateflukaia, rett ved turistinformasjonen
(kun 9:10-avgangen) eller Ålesund rutebilstasjon, spor 3. Denne bussturen inkluderer ferga mellom
Magerholm og Ørsneset (Sykkylven). Bussen kjører om bord på ferga og fortsetter på andre siden,
helt til Hellesylt via Stranda.
Hellesylt-Geiranger: Fra Hellesylt tar du ferga til Geiranger. Det er en kort spasertur fra
bussholdeplassen til ferga (ca. 5 minutter).
Geiranger-Eidsdal: Ta buss 211 fra Geiranger til Eidsdal. Bussen starter fra busskuret på andre siden
av vegen i forhold til fergekaia i Geiranger. Du kan også gå på bussen ved Union hotell. Bussen
stopper utenfor hotellet. Endeholdeplassen for bussen fra Geiranger er Eidsdal fergekai og du
forlater bussen der.
Eidsdal-Linge: På Eidsdal fergekai går du om bord i ferga Eidsdal-Linge og går av ferga når den
ankommer Linge.
Linge-Sjøholt: Fra Linge tar du buss 210 mot Ålesund til Sjøholt.
Sjøholt-Ålesund: Hvis du reiser mandag – fredag, bytter tu til busslinje 100 eller 681 på
Sjøholt.Avgang fra spor 1 på Sjøholt bussterminal. På søndager går busslinje 210 helt til Ålesund. I
Ålesund er de mest sentrale holdeplassene Rådhuset i Ålesund, Skateflukaia (rett ved
turistinformasjonen) eller rutebilstasjonen.
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Det finnes en gratis Voice of Norway-guide for denne turen
Voice of Norway bruker GPS-teknologien i mobiltelefonen for å gi deg stedbasert informasjon på
turen. Informasjonen gis i form av opplesing, bilder, tekst og lenker.
Du kan laste ned Voice of Norway-appen fra App Store eller Google Play. Åpne appen, Velg Providers
og FRAM, og last ned guiden for denne turen: Ålesund - UNESCO Geirangerfjord (rundtur).
Voice of Norway er et produkt fra ekstern leverandør. Spørsmål angående guiden rettes til
leverandøren (support@voiceofnorway.no.)
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