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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.)

UNESCO Geiranger - Trollstigen – Åndalsnes (en veg)
Geiranger – Valldal - Trollstigen – Åndalsnes
Denne turen, som også er kjent som «The Golden Route», går fra Geiranger til Åndalsnes. Åndalsnes
ligger idyllisk til i Romsdalen ved munningen til elva Rauma, mot Romsdalsfjorden. Åndalsnes er
omringet av høye fjell og landskapet er imponerende og dramatisk.
Turen inkluderer både Ørnevegen med sine sikksakksvinger opp dalsiden fra Geirangerfjorden - med
en rekke slående utsiktspunkter over dalen, og Trollstigen med sine hårnålssvinger ned mot
Åndalsnes.

Avgang fra: Union hotell (rett utenfor hotellet) eller Geiranger sentrum

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: UNESCO Geirangerfjord - Trollstigen & Åndalsnes (en
veg).
Voice of Norway er et produkt fra ekstern leverandør. Spørsmål angående guiden rettes til
leverandøren (support@voiceofnorway.no.)

Dette dokumentet er ikke gyldig som billett.

Tidtabell og transportinformasjon

Geiranger-Åndalsnes:
Første avgang fra Geiranger: Ta buss 220 fra Geiranger mot Åndalsnes. Bussen starter fra busskuret
på andre siden av vegen i forhold til fergekaia i Geiranger. Bussen kjører om bord på ferga i Eidsdal
og fortsetter til Valldal og Trollstigen før den går videre til Åndalsnes etter pausen på Trollstigen.
Endestopp for bussen er Åndalsnes stasjon.
Kveldsavgangen fra Geiranger: Hvis du tar den sene bussen fra Geiranger, tar du buss 211 fra
Geiranger til Eidsdal. Der forlater du bussen, går om bord på ferga og forlater ferga når den
ankommer Linge. Fra Linge tar du buss 220 mot Åndalsnes.
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