
Busstur til Geiranger – Ålesund den 1.- 4. september 2022 

       

På denne turen kjører vi om Dombås, ned Romsdalen og opp Trollstigen på veg sørover. Vi har 
overnatting på Hotel Union i Geiranger. Vi tar ferja ut på Geirangerfjorden til Hellesylt. Videre med 2 
ferjer før ankomst Ålesund hvor det blir overnatting i 2 netter. 

Dag 1: Trøndelag - Geiranger. 

Avreise fra Trondheim Døveforening ved COOP Øya kl.09.00. Turen går sørover E6 til Dombås 
hvor det blir et opphold. Videre vestover forbi Lesja og gjennom Romsdalen. Vi passerer Trollvegen 
før vi tar opp mot Trollstigen, Vi skal bo på utmerkede Hotel Union som ligger flott til ovenfor sentrum 
med utsikt utover fjorden. Middag på hotellet. 

Dag 2: Geiranger - Ålesund 
På formiddagen blir det ferje ut Geirangerfjorden til Hellesylt. Og kjører videre frem til Ålesund.        
Her blir det overnatting i 2 netter på Scandic Parken hotell i sentrum. Middag på hotellet. 

Dag 3: Ålesund 
Etter frokost tar vi en tur opp til Aksla med fin utsikt utover byen og fjordlandskapet fra havet og inn 
mot Sunnmørsalpene. Etterpå besøk i Atlanterhavsparken. På ettermiddag/kveld besøkes Ålesund 
Døvesenter ca kl.18.00. Dere ordner middag selv. 

Dag 4: Ålesund - Trøndelag 
Vi forlater Ålesund etter frokost og kjører til Vestnes og ferje over Romsdalsfjorden til Molde.        
Herfra går turen til Sunndalsøra og til Oppdal hvor vi inntar turens siste middag. Retur til Trondheim på 
ettermiddag/kveld. 

Pris pers. kr.3300.- for dob.rom hotell for 38 personer. Tillegg enkeltrom kr.1300.- 

Pris pers. kr.2700.- for dob.rom hotell for 30 personer. Tillegg enkeltrom kr.1300.- 

Pris pers. kr.1800.- for dob.rom hotell for 25 personer. Tillegg enkeltrom kr.1300.- 

Fullpris    kr.5390.- for ikke medlem for dob.rom. Tillegg enkeltrom kr.1300.- 

Prisen inkluderer: 4 dagers tur:          

• 3 overnatting hotell                
• 3 frokost                                   
• 3 middag   
• Ferja Geirangerfjorden                            
• Inngang Atlanterhavsparken 

 

Hvem som ønsker sammen på dobbeltrom?                                                                             

Kontakt sms Jan Atle: 40612401 eller epost: jan-atl@online.no        Frist : 1.august 2022 

 

Betales kontonr: 4200 26 13640. Husk navn på nettbank innen den senest : 20.august 2022 

mailto:jan-atl@online.no


                           

 

 

 


