Tirsdag 10.september 2019

Atlanterhavsveien
Vilt og vakkert

Atlanterhavsveien er en Nasjonal
turistvei på Nordmøre i Møre og
Romsdal. Anlegget består blant annet
av åtte broer på til sammen 891 meter
og går over en hel del holmer og
skjær. Traseen langs fylkesvei 64 ble
opprinnelig planlagt for jernbane tidlig
på 1900-tallet, men den ideen ble
skrinlagt for godt i 1935. Byggingen
startet i 1983, og senere har
turistveien blitt utvidet, slik at den i
dag går mellom Bud i Fræna og
Kårvåg.

Verden er vid, og veiene er mange
norsk ordtak

PROGRAM___________________________
Kl. 7.30
Gruppa hentes på Nidaros domkirke med moderne turbuss. Vi følger E39
til Kyrksæterøra og deretter opp til Brekka for et kaffestopp. Utsikten
herfra er meget bra, og det sies at man kan se Kristiansund på en god
dag. Herfra blir det nærmest øyhopping med buss, og reiseleder forteller
underveis om områdene vi passerer. Vi ankommer Tustna og fortsetter ut
til Tømmervåg, hvor vi tar vi ferga til Seivika.
Kl. 12.00
Vi ankommer Kristiansund, og her blir det lunsj. Kristiansund har 24.000
innbyggere, og ligger fordelt på tre øyer - Nordlandet er den største øya
og tilhørende Kvernberget. Den nest største øya består av to
sammenhengende «land»: Kirkelandet og Gomalandet. Innlandet er den
minste av de tre øyene i byen Kristiansund. Opprinnelig var byen et
ladested, og hadde en periode navnet Lille Fosen. Navnet kommer av
«stedet hvor man finner ly».
Herfra går turen videre mot Atlanterhavsveien. Denne veien har sin
spesielle historie, og reiseleder vil fortelle mer om det underveis. Vi
stopper selvsagt her ute, og nyter de fantastiske omgivelsene, før turen
går videre mot Vevang. Herfra skifter vi retning hjemover. Vi kommer
etter hvert innpå E39 igjen, og nok en fergetur venter mellom Halsa og
Kanestraum. Vi passerer Betna, Hennset og Otnes før vi på
ettermiddagen kommer til Valsøyfjorden.
Kl. 16.00
Vi stopper på Valsøya, og her får vi servert middag. Vi ankommer
Trondheim rundt 20.00.

Grunnpris

kr.

1.495,-

*prisen er basert på minst
20 reisende.

Inkludert i prisen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reise i moderne turistbuss
Ferge og bomkostnader
Lunsj i Kristiansund
Middag på Valsøya
Kaffe på bussen
Alle ferger og bomkostnader
Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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