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Molde – De avontuurlijke Atlantic Ocean Road 

 

Deze excursie start in de mooie “Rozenstad”, Molde. Molde dankt deze bijnaam aan de vele parken en 
rozentuinen die er te vinden zijn. Vanuit Molde reizen we richting het traditionele vissersdorp Bud. 

Onderweg rijden we langs de Romsdalsfjord, de Malmefjord en door de regio Elnesvågen, bekend van 

de productie van de overheerlijke “Jarlsberg” kaas.    

In Bud bezoeken we het uit de Tweede Wereldoorlog daterende kustfort Ergan. Dit fort biedt u niet 

alleen een kijkje in de dramatische geschiedenis van Bud, maar ook een prachtig uitzicht richting het 

dorp en over de Atlantische Oceaan.  

De tour wordt vervolgd langs de beruchte “baai van scheepswrakken”, Hustadvika. Het zal u opvallen 
hoe de vruchtbare omgeving overgaat in een ruig landschap van verwaaide eilandjes en riffen, voor 

we aankomen bij de Atlantische Weg. Deze indrukwekkende weg telt acht bruggen, waaronder één 

met een hoogte van zo’n 23 meter. De bruggen verbinden de eilanden van de archipel in een 

spectaculair zigzag-patroon. Het is dan ook niet vreemd dat de Atlantische Weg door de Britse krant 

“The Guardian” is uitgeroepen tot ‘s werelds mooiste toeristische route en deze weg de titel “Noors 

bouwwerk van de eeuw” heeft gekregen.  

De volgende stop is op Eldhusøya, een eilandje in het midden van de Atlantische Weg. Geniet hier van 

een kopje koffie of een lokaal gebakken taartje, of maak een rondje op het eiland over nieuw 

aangelegde pad. Deze wandeling duurt circa 10 minuten is voor iedereen geschikt. Het uitzicht over de 

Atlantische Oceaan is adembenemend en op een onbewolkte dag zou u zomaar een groep grienden 

aan de horizon kunnen spotten.  

Na onze rit over de Atlantische Weg, gaan we via de marmergroeven van Eide terug naar Molde. 

Voordat we weer aankomen op de plek waar we deze excursie zijn begonnen, stoppen we nog op de 

top van Mount Varden. Hiervandaan heeft een fantastisch uitzicht over Molde en de 222 bergtoppen 

aan de overkant van de Romsdalsfjord.  

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus 

• Gids 

• BTW 

 

Meeting point: 

• Cruise Terminal Molde 

• Gelieve 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn 

 

Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; max. 4 uur 

• Moeilijkheidsgraag; level 1, makkelijk, geschikt voor iedereen 

• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 
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Schema vanaf het meeting point: 

• Per bus via Malmefjord en Elnesvågen naar Bud 

• Ergan kustfort in Bud; fotostop 

• Per bus naar de Atlantische Weg; bezoek 

• Per bus retour naar Molde via Eide 

• Bezoek aan de top van Mount Varden; fotostop 

• Per bus terug naar het meeting point 

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 

Highlights: 

• Molde, “de Rozenstad” 

• Het traditionele vissersdorp Bud 

• Het Ergan kustfort 

• De spectaculaire Atlantische Weg 

• Meerdere fotostops 

• Adembenemende uitzichten 

 


