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Tur 15

Tur 16

LOVUND – TRÆNA

HITRA – FRØYA

Flere har reist kystriksvegen langs Helgelandskysten med skiftende kystlandskap med høye fjell og 
fruktbare sletter ut mot havet. På denne turen tar vi en avstikker ut til den ytterste del av kyststripen, 
til Lovund og Træna. Levende små kystsamfunn på øyer med høye fjell. På Lovund har en av Norges 
største lundefuglkolonier sitt tilholdssted.

Dag 1: Trondheim – Mo i Rana 
Avreise fra Trondheim på morgenen. Turen 
går nordover E6 med påstigninger under-
veis. Vi passerer Steinkjer og Grong før vi 
kjører nordover skogkledde Namdalen. Vi 
fortsetter E6 forbi Mosjøen og til Mo i 
Rana for middag og overnatting.

Dag 2: Mo i Rana – Lovund 
Vi fortsetter ut mot kysten. Fra Stokkvågen 
tar vi ferje ut til Lovund. Lovunds areal er 
knapt 5 km2 og det bor ca. 360 innbyggere
her. Landskapet domineres av det 625 m 
høye Lovundfjellet. På ettermiddagen blir 
det en guidet bygdevandring for å lære 
hvordan et lite øysamfunn fungerer. Under
turen besøkes Kystkultursenteret og fiskeri-
havna. Det blir overnatting i 2 netter på 
Lovund Rorbuhotell. Her er det både 

ordinære hotellrom, rorbuer og Nordlands-
hus. Alle boenhetene har egne dusj/wc. 
Det er middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt Træna 
Øygruppen Træna ligger en halvtimes 
båtreise fra Lovund. Træna er en av Norges 
minste kommuner med ca. 480 innbyggere.
På turen til Træna tar vi først en stopp i 
kommunesenteret på Husøy, et fiskevær 
fullt av liv med fiskeindustri og fuglereir 
på hustakene. Husøy er relativt flat, men 
neste stopp blir på fjelløya Sanna med spor 
etter steinalderbosettinger. Vi smører med 
oss lunsjpakke på hotellet denne dagen. 
På Lovund finner vi en av landets største 
lundefuglkolonier. Etter middagen tar vi 
en kveldstur ut til lundefuglene.

Dag 4: Lovund – Trondheim 
Vi tar ferje tilbake til Stokkvågen. Herfra 
kjører vi over Sjonfjellet og ned til Nesna. 
Herfra ferje til Levang og videre gjennom 
ny tunnel til Mosjøen. Videre sørover 
Namdalen. Vi spiser dagens middag på 
Snåsaheia før retur til Trondheim på 
ettermiddag/kveld.

Avreisedato: 10.8
Avreisetidspunkt: Alt. 5, side 2
Prisen inkluderer:
• 3 hotellovernattinger
• 3 frokost
• 1 lunsj
• 4 middag
• Utflukter ifølge program

4 DAGER kr 5.960,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.100,-

Lovund Rorbuhotell

Lovund

Hopsjøbrygga

Øyene Hitra og Frøya på Trøndelagskysten har en flott kystnatur. Frøya har vært svært aktuelle i 
nyhetsbilde den siste tiden med protestaksjonene mot utbygging av store vindmøller. Vi besøker 
ulike attraksjoner vi finner på øyene samt en utflukt til det gamle fiskeværet Sula ytterst i havgapet. 
Vegen fra Orkanger til Hitra «laksvegen» har blitt betydelig utbedret de siste år men den har en stor 
trailertrafikk til og fra SalMar sitt store fiskeanlegg på Frøya.

Dag 1: Steinkjer – Sistranda, Frøya 
Avreise fra Steinkjer på morgenen. Turen 
går langs E6 til Trondheim og Klett hvor vi 
svinger av mot Orkanger. Vi kjører på delvis 
ny «laksveg» mot Hitra. Første 
opphold blir på Fillan. Her besøkes Kyst-
museet som har et flott museum 
med kystkulturer og de fremfører også en 
forestilling. Etterpå blir det lunsj på Hjorten 
Hotel Hitra. På ettermiddagen besøkes Hop-
sjøbrygga hvor vi får høre 
om det gamle handelsstedets historie. 
Vi fortsetter gjennom tunnelen mellom 
Hitra og Frøya, og kjører frem til Sistranda.
Her blir det overnatting i 2 netter på Frøya 
Hotel. Middag på hotellet.

Dag 2: Frøya, utflukt Sula 
Etter frokost kjører vi frem til Dyrøy på 
nordsiden av Frøya. Herfra tar vi hurtig-
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VESTLANDET m/Loen, Stad, Selje og Geiranger Tur 17  

Tur 16forts. HITRA – FRØYA
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Sula

Minnesmerket for Titraulykken

Loen

Klosterruinene på Selja

Ørnesvingen

Avreisedato: 23.8
Avreisetidspunkt: Alt. 3, side 2
Prisen inkluderer:
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost
• 5 middag
• Loen Skylift
• 2 ferjestrekninger

5 DAGER kr 6.980,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.400,-

Avreisedato: 21.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3, side 2
Prisen inkluderer:
• 2 hotellovernattinger
• 2 frokost
• 2 lunsj
• 3 middag
• Lokalguide og utflukter som beskrevet

3 DAGER kr 3.930,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 800,-

Dette er en rundtur i den flotteste naturen vi har i Norge. Vi kjører over Dovre og Strynefjellet til 
Olden. Videre går turen ut til Måløy med Stad og Selje. Turen nordover går i flott vestlandsnatur 
igjennom Nordangsdalen og med båttur på Geirangerfjorden. Siste dag kjører vi Ørneveien og 
Trollstigen før vi er tilbake til Trøndelag. 

Dag 1: Trøndelag – Nordfjordeid 
Avreise fra Trøndelag på morgenen. Vi 
kjører E6 sørover mot Oppdal, over Dovre-
fjell og til Dombås hvor vi tar et opphold. 
Videre til Otta før vi tar vegen vestover 
mot Vågå og Lom. Vi fortsetter gjennom 
storslått vestlandsnatur til Stryn og videre 
til Nordfjordeid for overnatting i 3 netter.

Dag 2: Nordfjordeid, utflukt Loen 
På formiddagen blir det en tur til Loen
hvor vi tar den nye fjellheisen, Loen Sky-
lift. Den går fra sjøen og opp til fjellet 
Hoven 1000 meter over havet. Her er det 
flott panoramautsikt fra restauranten 
og stor takterrasse. Vi har utsikt utover 
Nordfjord og til fjellområdene Jostedals-
breen og Jotunheimen. På ettermiddagen 
kjører vi tilbake til Nordfjordeid og be-
søker Sagasted, et kunnskapssenter om 
vikingtiden. Her er det 30 meter lange 
Myklebustskipet utstilt.

Dag 3: Nordfjordeid, utflukt Stad og Selje 
Etter frokost på hotellet drar vi ut på en 
av turens store høydepunkter, til Stad og 
Selje. I Selje kommer en lokalguide som 
blir med oss på turen til Vestkapp, Norges 
vestligste fjellplatå. Vi kjører helt til toppen 
av det 500 meter høye fjellet Kjerringa 
som stuper loddrett ned i havet. Etter en 
stopp i Selje drar vi på en båttur til øya 
Selja. Her finner vi en av de best bevarte 
klosterruiner i hele landet.

Dag 4: N0rdfjordeid – Geiranger 
Etter frokost kjører vi til Volda. Videre 
gjennom Ørsta til Sæbø der det blir en 
kort ferjetur over til Leknes. Foran oss 
ligger Sunnmørsalpene og vi skal kjøre 
gjennom en av Norges flotteste daler, 
Nordangsdalen. Denne dalen er Norges 
trangeste med fjell på opptil 1700 meter. 
Fra Hellesylt reiser vi med ferja til Geiran-
ger. Ferjeturen inn Geirangerfjorden er 
uten tvil Norges flotteste ferjestrekning. 

Middag og overnatting på Union hotell i 
Geiranger.

Dag 5: Geiranger – Trollstigen – Trøndelag 
Vi har kommet til turens siste dag, og 
etter frokost kjører vi Ørnefjellsvegen til 
Norddal, der tar vi ferjen over til Linge. 
Turen går videre oppover Valldalen før vi 
kjører ned Trollstigen. Det blir flere stopp 
på turen til Trøndelag, og vi skal ha en god 
middag på Dombås.

båt ut til det gamle fiskeværet Sula som 
ligger ytterst mot storhavet. Vi ser oss litt 
omkring og blir orientert av en lokal guide. 
Vi spiser lunsj på Terna Brygge før vi på 
ettermiddagen tar båten tilbake til Frøya. 
Middag på hotellet.

Dag 3: Sistranda – Steinkjer 
På formiddagen vil en lokal guide bli med 
på en rundtur på Frøya. Vi besøker Titran 
med sin minnebauta etter Titranulykken 
i 1899. Like vest for Titran ligger Sletrin-
gen fyr, Norges høyeste med 45 meter. Vi 
passerer også det store anlegget til Sal Mar 
samt ser på byggearbeidene for de store 
vindturbinene. Vi forlater Frøya og kjører 
tilbake til Hitra. Vi tar en avstikker til 

Fjellværøy og vi spiser middag på Knarren 
brygge som ligger idyllisk til i Knarrlag-
sund. Retur forbi Orkanger og til Steinkjer
på kvelden.


