
 FAKTABOKS: 

 Dagstur til 

Storfosna og 

Kråkvåg 
9.mai 2023 

Pris per person: 

   kr. 1.650,-. 
 

Medlemmer i LHL Leksvik,   

                kun kr. 1.150,-. 
             
 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i moderne 
turbuss. 

- Reiseleder fra Arctic 
Buss AS 

- Lokalguide på 
Ørlandet. 

- Formiddagskaffe fra 
turbussens kjøkken.  

- Middag og dessert 
ved Hovde Gård. 

- Alle ferje- og 
bompenge kostnader. 

 

Påmelding kan gjøres til  

ansvarlig arrangør 

 

post@abuss.no 
 

eller til LHL Leksvik, 
v/Kjell Egil, på telefon 

46502559 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ørland - mellom himmel og hav." Sett av dagen og meld deg 

på. Vi kjører dagstur til Ørland, med besøk på både Storfosna og 

Kråkvåg. Så her blir det virkelig en tur mellom himmel og hav. Turen 

kjøres tirsdag 9.mai, med avreise fra Coop Leksvik klokken 08:15 og 

Havna i Vanvikan klokken 08:55.  

Vi kjører først ut til Ørlandet og Garten, der vi tar ferja over til Storfosna. 

Før ferjeturen blir det litt servering fra turbussens kjøkken. Ute på 

Storfosna og Kråkvåg kjører vi de smale veiene. Vi kjører forbi Storfosna 

Gods, og utover på den nye veien ut til Kråkvåg. På Kråkvåg har vi tid til å 

gå opp til en av kanonstillingene og nyte utsikten utover Trondheimsleia. 

Vår reiseleder forteller litt om historiene til øyene og folket her ute.  

   

Etter besøket her ute, setter vi kursen tilbake til fastlandet. Der vi møter 

vår lokalguide som blir med oss en runde inne på Ørlandet. Før vi vender 

turen hjemover blir det et besøk på Hovde Gård, der vi får servert dagens 

2-retters middag.  

   

Ankomst Vanvikan er beregnet til ca klokken 18:00 og Leksvik vil bli ca 

kl 18:30. 

FRIST FOR PÅMELDING: 30.april 2023 
 

 

 

 
 

Alle foto: Google.no 

Selbusjøen hotell for en god middag, skal vi også besøke Selbu 

 

 
 

 

 

 

• 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 

LHL LEKSVIK INVITERER I SAMARBEID MED  

ARCTIC BUSS AS TIL 

       DAGSTUR TIL STORFOSNA 

                9.MAI 2023 

        
 

mailto:post@abuss.no

