
  3-dagerstur til 
Molde, med 

Atlanterhavsveien 

og Havila Kystruten 
12.-14.mai 2023                      

 

Pris per person: 

                                 kr. 7.995,- 
 

Tillegg for enkeltrom: kr. 1.000,-  
 

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i vår 
moderne turbuss, med 
rullestolheis. 

- 2 frokost 

- 3 lunsj 

- 2 middag 

- Reiseleder 

- Reise med Havila 
Kystruten mellom 
Trondheim - Molde. 

- Besøk og opplevelse 
hos Berg-Tatt. 

- 2 overnattinger på 
Scandic Seilet i Molde. 

- Alle ferje- og 
bompengekostnader 

PÅMELDING TIL: 
Ansvarlig arrangør: 

 
post@abuss.no 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-DAGERSTUR TIL MOLDE, med 
ATLANTERHAVSVEIEN OG HAVILA KYSTRUTEN. 

                  12.-14.MAI 2023  

Bli med oss på en 3-dagers vårtur til Molde. På turen skal vi reiser med 

Havila Kystruten fra Trondheim til Molde. Vi kjøre Atlanterhavsveien og 

ikke minst – det blir en magisk opplevelse hos Berg-Tatt.  Gled deg.   

  

Litt om reisen: 

Turen starter fra Leksvik og kjøres via Vanvikan, Rissa, Stadsbygd og til 

Trondheim. Der går vi ombord i M/S Havila Capella, som tar oss langs kysten 

til Molde. Se videre detaljer for hver enkelt dag. Hjemkomsten vil bli på sein 

ettermiddag søndag den 14.mai. Da kommer vi hjem via Halsa, Orkanger, 

Trondheim og videre ut til Fosen. Se detaljer for den enkelte enkelt dagen. 

På vår tur inngår fullpensjon, flott norsk natur og flere spennende besøk. Gled 

deg til en fin tur i norsk kyst- og fjordlandskap.  

 

           
 

           Påmeldingsfrist  

             10.april 2023 

                      

  Husk å melde fra om allergier 

    og eventuelle andre hensyn 

                  vi må ta. 
 

     Denne turen er godt tilrettelagt,  

            og er godt egnet for  

           gjester med rullestol.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 
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3-DAGERSTUR TIL MOLDE,  
med Atlanterhavsveien og Havila Kystruten 

 
1.Dag: 

Denne turen starter i Leksvik og kjøres via Vanvikan, Rissa, 

Stadsbygd og til Trondheim. Her går vi ombord i Havila 

Kystruten sitt skip Havila Capella, som tar oss sørover til 

Molde. På turen til Molde seiler vi ut Trondheimsfjorden og 

sørover Trondheimsleia til Kristiansund. Her blir det et kort 

anløp før vi seiler videre sørover over Hustadvika og inn til 

Molde. Underveis serveres både lunsj og middag ombord i 

skipet. På turen glir landskapet rolig forbi, og vi kan nyter 

det fine landskapet. Vår reiseleder er med oss på turen til 

Molde. På kaia i Molde møter vi igjen turbussen vår og vi 

sjekker inn på Scandic Seilet som ligger helt på kaikanten i 

Molde sentrum.  

 

2.Dag: 

Etter frokost har vi satt av litt egentid. Da kan man på egen 

hånd besøke Molde sentrum. Før lunsj kjører vi ut til Bud 

og der spiser vi dagens lunsj. Trolig får vi også høre litt om 

den store redningsaksjonen med Viking Sky, som den 23. 

mars 2019 havnet i havsnød på Hustadvika. Vi kjører etter 

lunsj den berømte Atlanterhavsveien, der vi også gjør 

fotostopp. På turen tilbake til Molde skal vi gjøre et unikt 

besøk hos Berg-Tatt. Her er det godt tilrettelagt også for 

gjester med rullestol. Inne i fjellet besøker vi de store 

kalkgruvene her på Eide. Etter en fantastisk opplevelse 

kjører vi tilbake til Molde og hotellet vårt. Her serveres det 

middag på kvelden. 

 

3.Dag: 

Etter god tid til en smakfull søndagsfrokost, setter vi kursen 

hjemover mot Trøndelag. Vi kjører turen via Hjelset, 

Batnfjord, Bergsøya og til ferja Kanestraum – Halsa. På 

turen servers formiddagskaffe. Etter en fin tur opp Rindalen 

og over i Orkdalen, legger vi inn dagens 2-retters lunsj på 

Bergmannskroa på Løkken. Turen går videre nordover til 

Trondheim og over Trondheimsfjorden til Fosen.  
 

 
Foto: Google og Jon Normann Tviberg 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/MS_%C2%ABViking_Sky%C2%BB#I_havsn%C3%B8d_p%C3%A5_Hustadvika
https://no.wikipedia.org/wiki/Hustadvika_(havstykke)

