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ÅLESUND MED BÅTTUR PÅ GEIRANGERFJORDEN 
Turen går til Sunnmøres hovedstad. Ålesund har en av verdens største eksporthavner for 
klippfisk, og er en yrende og malerisk fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk og 
reker. Ålesund har en vakker beliggenhet bygd på en rekke øyer som strekker seg ut mot 
havet. Bysentrum ble ødelagt av en brann en vinternatt i 1904 og deretter gjenoppbygd i den 
spesielle Jugendstilen med en rekke dekorative tårn, gavler og ornament. Byen er 
internasjonalt kjent for sin særpregede arkitektur.  
 

Søndag 15. juli 
Avreise fra Åmot kl 08:00. Vi tar en stopp i Lier for kaffe og 
rundstykker for turen går videre gjennom Oslo og til 
Rudshøgda. Lunsj på Kroa før vi får en omvisning i 
Prøysenhuset. Vi ankommer Vågåmo ca kl 17.30. Felles 
middag og overnatting på Vågå Hotel, Vågåmo. 
 
Mandag 16. juli 

Etter en god frokost har vi avreise kl 08.30 videre inn 
Ottadalen og Vågåvatnet til Lom. På Grotli svinger vi inn på 
veien til Geiranger. Etter en pause i Geiranger går vi om bord i 
Turistfergen Vi får nå en guidet tur ut Geirangerfjorden og inn 
til Hellesylt. Turen videre går til det flott Union Hotel Øye for 
lunsj. Vi ferger over Hjørundfjorden og Festøya – Solvågen før 
vi kjører videre til Ålesund.  Felles middag og overnatting på 
vårt sentrale hotel. Hotellet i Ålesund ligger midt i byen med 

utsikt over den brede fjorden mellom Ålesund og den 
beskyttende rekken med øyer og skjær utenfor. Her 
skal vi bo i 2 netter.  
 
Tirsdag 17. juli Program for dagen: 
Kl 9.30 Gruppen møter Harald Grytten på vårt 
hotell. Buss kjører oss opp til utsiktspunktet 
Aksla og vi får en guidet vandring i Ålesunds 
gater. Vi spiser felles lunsj på 

Atlanterhavsparken kl 12 og får med oss mating av fiskene kl 13. Litt fritid på 
ettermiddagen. Felles middag på vårt sentrale hotell.  
 

 
Onsdag 18. juli 

Vi forlater Ålesund kl 08.30 og ferden går nordover til Vestnes og ferjer over til Molde. 
Videre skal vi kjøre den vakre Atlanterhavsvegen over til Averøya.  Vi snur og kjører 
tilbake over Atlanterhavsvegen til Bud. I dag får buffet på den gode restauranten i 
Bud, der det hovedsakelig er fiskeretter. Ferden går tilbake til Molde og opp 
Romsdalen. Hotellovernatting og middag på Dombås.  



 
 

 
Torsdag 19. juli 
Vi forlater Dombås etter frokost og ferden 
går sydover på E6. Denne dagen får servert 
lunsj på Hadeland Glassverk. Vi er hjemme 
i tidlig på kvelden. 
 
 
 
 
 

 
Pris pr person kr 6.950 

Enkeltromstilegg kr 1.300 
Prisen inkluderer: 

• Bussreisen 
• 4 hotellovernattinger med frokost og middag 
• Fergetur  Geiranger – Hellesylt, 

Leknes – Sæbø, Festøya – 
Solavågen, Vestnes – Molde og 
Sølsnes – Åfarnes. 

• Bompenger 
• Omvisning i Prøysenhuset 
• Inngang og lunsj på 

Atlanterhavsparken i Ålesund 
• Lunsj Rudshøgda, Union Øye 

hotel, Atlanterhavsparken, Bud 
og Hadelands Glassverk 

• Guiding av Harald Grytten i 
Ålesund 

 



 

Vedtekter ( Reisebestemmelser) 
 

For reiser gjelder alminnelige reisebestemmelser fastsatt av overenskomst mellom Forbrukerrådet Og 
den Norske Reisebransjeforening. 

Ved bestilling betaler deltakerne et depositum på kr. 1000.- pr. person Restfaktura sendes ca. 1 
måned før avreise og må være betalt innen 10 dager.  
Avbestilling kan skje etter gjeldene bestemmelser: 
Ved avbestilling senere enn: 

� 7 dager før avreise belastes hele beløpet 
� 7 –14 før avreise belastes 50% av prisen 
� 14 –30 dager belastes depositum. 
� Før 30 dager belastes kr. 150.- 
� Ved uteblivelse belastes hele beløpet 

Avbestillingsforsikring kan kjøpes hos oss og koster 10% av turens pris. Forsikringen dekker fri 
avbestilling om deltakerne, ektefelle, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller 
død og må bekreftes ved legeerklæring med angivelse av sykdommen. Legattest forelegges straks og 
absolutt før avreise for å oppnå innbetalt beløp refundert. Det innbetalte obligatoriske gebyret 
refunderes ikke. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer for oljeprisen, kursendringer, 
veiskatter etc. etter at reisen er programført. 

Vi forbeholdes oss retten til å innstille turer som ikke har nok deltakere. 
 

 

                                                                        
 
 
 

Postadresse:        Telefon:  (+ 47) 35 97 33 00 
Postboks 9 N- 3994 Langesund     Telefaks: (+ 47) 35 97 33 01 
Besøks adresse:       E-post:  post@magnusreiser.no 
Harald Hårfagresvei 5        www.magnusreiser.no 
3960 Stathelle        Foretaksnr.:  984 064 772m.v.a 


