Sist oppdatert: 26.05.2021

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 spennende Valsøya
Kristiansund – Valsøya — Kristiansund
Er du i Kristiansund, er de mange opplevelsene på Valsøya kun en busstur unna!
Bussturen fra Kristiansund går via Frei og Bergsøya. På turen kan du se den flotte Gjemnessundbrua,
ei hengebru åpnet i 1992 som var den lengste hengebrua i Norge da den ble bygd. (I dag er
Hardangerbrua den lengste, mens Askøybrua har lengst enkeltspenn.) Turen går også over flytebrua
Bergsøysundbrua. En fergetur på strekningen Kanestraum – Halsa er også inkludert i turen. Her kan
du strekke på beina og eventuelt kjøpe deg ei svele – den lokal delikatessen.
Vel fremme på Valsøya kan du oppleve en spennende verden i tretoppene i klatreparken Høyt & Lavt
Valsøya. Ønsker du en mindre luftig aktivitet, kan du gå tur langs den vakre fjorden, leie kajakk og
padle mellom holmer og skjær, bade på den bitte lille badestranda, spise deilig mat i Saltrøfjøset,
eller kose deg med en softis i fantastiske flotte omgivelser.
Restauranten er åpen daglig fra kl. 13 til 19 bookingsperioden for denne turen.
Klatreparken har åpent daglig i skolenes sommerferie fra kl. 10.00 til 16.30, med oppmøte kl 10.00,
10.30, 13.00 eller 13.30. Billetter kjøpes på nett før ankomst https://hoytlavt.no/valsoya/billetter/.
Merk! Inngangsbillett til klatreparken eller til andre aktiviteter er ikke inkludert i prisen for turen.

Du finner mer informasjon om Valsøya her: https://www.valsoya.no/
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Tidtabell og transportinformasjon
Avgang fra: Kristiansund trafikkterminal
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