
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Grunnpris               kr. 5.000,-
Depositum               kr.        500,-
Tillegg enkeltrom kr. 1.705,-

 2 netter i dobbeltrom ved Hotell Union 
Geiranger

 1 natt i dobbeltrom ved Scandic 
Parken Ålesund

 3 frokost
 1 middag på Union Hotell Geiranger
 1 middag på Westerås Gård
 1 middag på Scandic Parken
 1 middag på Valsøytunet
 Omvisning i Veteranbilgarasjen ved 

Union Geiranger
 Servering på Hotell Union Øye
 Lunsjpakke på bussen

Torsdag 3. september 2020 – 4 dager

Møre og Romsdals perler Høye fjell og dype daler… 



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7093 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Dag 1: torsdag 3. september
Avreise fra Trondheim kl. 8.00. Vi setter kursen sørover, og stopper for litt mat og 
kaffe på Oppdal. Videre går turen over Dovrefjell til Dombås, før vi kjører ned 
Romsdalen. Vi tar så fatt på Trollstigen! Vel oppe gjør vi et stopp hvor man kan se 
seg om og nyte utsikten. Så setter vi kursen mot Geiranger, og kjører underveis 
Gudbrandsjuvet og Ørnevegen. Ankomst Union Hotell Geiranger omtrent kl. 18.30 
denne kvelden. Middag på hotellet serveres kl. 19.30. 

Dag 2: fredag 4. september
Vi står opp og møter dagen med en god frokost. Kl. 9.00 er det utflukt til 
Dalsnibba. Vi gjør et kaffestopp på Djupvasshytta før bussen kjører ned til 
Geiranger sentrum. Her vil det bli tid for å se seg om på egenhånd, før bussen 
kjører tilbake til hotellet igjen kl. 14.30.
På hotellet får vi en omvisning i veteranbilgarasjen denne ettermiddagen. 
Kl. 18.00 møtes vi ved resepsjonen klare for middag på Westerås Gård. Her får vi 
servert et 3-retters kvalitetsmåltid i spektakulære omgivelser!

Dag 3: lørdag 5. september
Vi starter dagen med en god frokost. Oppmøte i resepsjonen kl. 09.00. I dag går 
turen langs fjorden ut til Hellesylt. Turen tar en drøy time, og det er guiding
underveis. Vel ankommet Hellesylt, setter vi kurs mot det ærverdige Union Hotel i 
Øye. Dette hotellet ble tegnet av trønderen Christian Thams, og minner oss om 
hvor populært det var å reise til Vestlandet for Europeiske Kongehus og adelen. På 
samme måte som adelen fikk det, får også vi servert eplekake her. På vei til Øye 
passerer vi også den vakre Norangsdalen. Det blir et par ferger til før vi 
ettermiddagen ankommer Ålesund og Scandic Parken (tidligere Rica Parken). Etter 
innsjekk vil det bli mulighet å få med seg utsikten fra Aksla for de som ønsker det. 
Om kvelden møtes til felles middag på hotellet. 

Dag 4: søndag 6. september
Dagen starter med en god frokost. Kl. 10.00 møtes vi ved bussen og setter kursen 
nordover mot Trondheim igjen. Underveis gjør vi et stopp i Molde hvor det blir tid 
for å spise lunsj. Vi fortsetter videre til Eide, Halsa og Valsøya. På Valsøya stopper 
vi for felles middag, før vi fortsetter videre innover Vinjefjorden og tilbake til 
Trondheim igjen. Ankomst omtrent kl. 21.00 denne kvelden


