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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.)

Molde – Åndalsnes (en veg)
Molde – Åndalsnes
Denne turen går fra til Molde til Åndalsnes og korresponderer med togavgangene fra Åndalsnes.
Åndalsnes er en fin småby med majestetisk beliggenhet mellom fjord og fjell. Her har du alle
muligheter til å oppleve ulike naturaktiviteter, fra padling på brett i elvene til fjellturer på alle nivåer,
via ferrata, eller en tur med gondolen til toppen av Nesaksla – der utsikten er spektakulær!
Bussen går via fergen Sølsnes - Åfarnes til Åndalsnes. Bussen kjører om bord på fergen og går videre
helt til Åndalsnes.

Avgang fra: Molde trafikkterminal, spor 3
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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: Molde – Åndalsnes (en veg).
Voice of Norway er et produkt fra ekstern leverandør. Spørsmål angående guiden rettes til
leverandøren (support@voiceofnorway.no.)
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