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HELGELAND med Lovund og Træna

SUNNMØRE med Geiranger, Stadlandet og Atlanterhavsveien

Flere har reist Kystriksvegen langs Helge-
landskysten med skiftende kystlandskap 
med høye fjell, øyer og skjær og frukt-
bare sletter ut mot havet. På denne turen 
tar vi en avstikker ut til den ytterste del 
av kyststripen med besøk på Lovund og 
Træna. Levende små kystsamfunn på små 
øyer med høye fjell.

Første dagen kjører vi frem til Mosjøen. 
Videre om Mo i Rana før vi kjører ut mot 
kysten og tar ferje til Lovund hvor vi bor 

i 2 netter. Vi besøker området hvor en av 
Norges største Lundefuglkolonier holder 
til. Det blir båttur til Træna med besøk på 
flate Husøy og fjelløya Sanna.

Vi tar igjen ferje tilbake til fastlandet og 
kjører Kystriksvegen forbi Nesna og frem 
til Sandnessjøne. Siste dag fortsetter vi 
sørover langs De Syv Søstre og Petter 
Dass-museet i Alstahaug. Det blir ferje 
motBrønnøysund, før siste etappe forbi 
Høylandet og sørover mot Trondheim.

Avreisedato: 1.8
Avreisetidspunkt: Alt.5,  side 2
Prisen inkluderer:
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost
• 1 lunsj
• 5 middag
• Utflukter ifølge program

5 DAGER kr 8.560,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.100,-

Vårt langstrakte land har mye flott og 
storslått natur. Denne turen går til noen 
av de mest naturskjønne områdene på 
Sunnmøre og Nord-Vestlandet. Her finner 
vi vakkert fjordlandskap omkranset av 
høye fjell med store fossefall. Første dag 
kjører vi sørover til Dombås før vi kjører 
nedover Romsdalen. Her møter vi den 
mektige «Trollveggen». Videre oppover en 
av Norges mest kjente turistveger, Trolls-
tigen. Etter en ferjestrekning kommer vi 
ned Ørnefjellvegen til Geiranger. Her blir 
det overnatting.

Neste dag fortsetter vi med ferje ut 
Geirangerfjorden med fossefallene 
Brudesløret og Syv Søstre. Fra Hellesylt 
kjører vi mot Øye gjennom Norangsdalen. 
Videre ut til Fosnavåg på Herøy hvor det 
blir 2 overnattinger. Vi tar en dagsutflukt 
til Selje og Stadlandet. På turen tilbake tar 
vi først et opphold i Ålesund. Etterpå til 
Molde og flott utsikt utover fjorden mot 
Romsdalsalpene.

Siste dag kjører vi langs Atlanterhavsvei-
en som går på mange broer mellom små 
øyer ytterst mot havet. Etter opphold i 
Kristiansund returnerer vi til Trøndelag.

Avreisedato: 13.8
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 4 hotellovernatting
• 4 frokost
• 5 middag

5 DAGER kr 6.560,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.980,-
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