Sist oppdatert: 28.12.2020

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 Stranda & Storfjord
Ålesund – Sykkylven – Strandafjellet – Stranda – Sjøholt - Ålesund
Denne turen starter i Ålesund og går via Sykkylven til Stranda og tilbake til Ålesund via Liabygda,
Stordal og Sjøholt. Langs ruta kan du nyte fantastisk utsikt til det vakre landskapet.
Hvis du tar den tidlige avgangen fra Ålesund, har du har mulighet til å ta en pause på Strandafjellet og
ta neste buss til Stranda (12:47 fra Strandafjellet). Deretter fortsetter du med ferge og buss tilbake til
Ålesund som beskrevet i tidtabellen.
Hvis du velger å ta et stopp på Strandafjellet, har du litt tid til rådighet til aktiviteter, for eksempel en
enkel gondoltur eller en kort fottur på egen hånd. Du kan selvfølgelig også velge å ta stoppet i
Stranda sentrum.
Merk at gondolen kun er åpen visse tider på året. For åpningstider, se
http://www.strandafjellet.no/aktivitetar/gondoltur.
Om vinteren tilbyr Stranda spektakulær skikjøring. Dette er et av de få stedene i verden hvor du kan
kjøre på ski fra toppen av fjellet helt ned til fjorden.
Turen fortsetter fra Stranda med ferge, og krysser Storfjorden til Liabygda. Fra Liabygda går returen
til Ålesund via Stordal og Sjøholt.

Avgang fra: Ålesund rutebilstasjon, spor 3
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Tidtabell og transportinformasjon

Ålesund-Stranda: Ta buss 250 fra Ålesund rutebilstasjon, spor 3. Bussen går via ferga MagerholmØrsneset. Bussen kjører om bord på ferga og fortsetter på andre siden. Du kan enten ta denne
bussen helt til Stranda, eller du kan stoppe på Strandafjellet og ta neste buss videre til Stranda, som
beskrevet tidligere.
Stranda-Liabygda: Fra Stranda tar du ferge til Liabygda. Du går om bord og forlater ferga når den
kommer til Liabygda.
Liabygda-Sjøholt: Fra Liabygda fergekai tar du buss 210 mot Sjøholt. Bussen stopper på spor 3 på
Sjøholt bussterminal.
Sjøholt-Ålesund: Fra Sjøholt tar du buss 100 mot Ålesund og Volda. Avgang fra spor 1 på Sjøholt
bussterminal. Denne bussen tar deg tilbake til Ålesund. I Ålesund er de mest sentrale holdeplassene
Rådhuset i Ålesund, Skateflukaia (rett ved turistinformasjonen) eller rutebilstasjonen.

Reiserute

1. Ålesund, 2. Sykkylven, 3. Stranda, 4. Liabygda, 5. Sjøholt, 6. Ålesund
Kart: Google
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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 - Stranda & Storfjord (rundtur).
Voice of Norway er et produkt fra ekstern leverandør. Spørsmål angående guiden rettes til
leverandøren (support@voiceofnorway.no.)
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