Sist oppdatert: 24.03.2021

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.)

Opplev mystiske Bergtatt & Atlanterhavsvegen
Molde – Bergtatt - Atlanterhavsvegen – Molde
Denne turen kombinerer et besøk i marmorgrottene Bergtatt og det som ofte kalles verdens vakreste
veg – Atlanterhavsvegen.
Marmorgrottene er en del av Naas Kalksteinsbrudd, en ganske spesiell marmorgruve. I noen av
tunellene som ikke er i drift, finner vi Bergtatt besøkssenter. Disse grottene fungerer både som
konsertarena og er en attraksjon i seg selv.
Besøket omfatter en båttur på grottenes krystallklare og trollbindende belyste vann. Langt inne i
grottene får du mulighet til å smake på det rene fjellvannet direkte fra fjellveggen. Etter båtturen
besøker dere konserthallen, der dere får se en video om historien til gruven og om dagens drift.
Deretter går turen videre til nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen. Med sin beliggenhet ut mot
storhavet er Atlanterhavsvegen like praktfull i solskinn og blikkstille hav som i storm og uvær.
Atlanterhavsvegen forbinder Averøy med fastlandet over øyer, holmer og skjær ved hjelp av 8 bruer
over en strekning på 8274 meter. Vegen har status som nasjonal turistveg.
På denne rundturen stopper bussen ved Eldhusøya, hvor du finner «svevestien» - en utsiktssti som
går rundt Eldhusøya. Stien er laget av rister som flyter over terrenget, og denne turen passer for alle.
Servicebygget, med en særegen arkitektur som faller inn i terrenget, har kafé og toaletter. (Åpent
lørdag og søndag om våren og hver dag i perioden 1. juni – 31. august.)
Denne turen gir deg noen få minutter på Eldhusøya til å beskue landskapet rundt deg før returbussen
kommer og tar deg tilbake til Molde. Pass på at du ikke mister bussen!

Avgang fra: Molde trafikkterminal, spor 7
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Tidtabell og transportinformasjon

Molde – Bergtatt: Ta buss 510 fra Molde trafikkterminal spor 7 til holdeplassen Brandsæter. Der vil
dere bli hentet og transportert til marmorgrottene. Etter besøket i marmorgrottene blir dere
transportert tilbake til busstoppet.
Bergtatt (Brandsæter) – Atlanterhavsvegen: Tak buss 510 fra Brandsæter til Atlanterhavsvegen.
Bussen stopper på Eldhusøya, utenfor servicebygget.
Atlanterhavsvegen - Molde: Returbussens går også fra plassen utenfor servicebygget på Eldhusøya.
Go to the bus stop sign that you will see at the end of the parking area (in the direction of Kårvåg)
and take bus 510 back to Molde.

Reiserute

11. Molde, 2. Brandsæter, 3. Atlanterhavsvegen (Eldhusøya), 4. Vevang, 5. Farstad, 6. Elnesvågen, 7. Molde
Kart: Google
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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 – Atlanterhavsvegen (rundtur).
Voice of Norway er et produkt fra ekstern leverandør. Spørsmål angående guiden rettes til
leverandøren (support@voiceofnorway.no.)
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