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Molde – Privat Tur – Den Eventyrlige Atlanterhavsveien 

 

Reisen vår starter i sjarmerende Molde, kjent som “Rosenes By” for sine mange vakre rosehager og 
parker. Derfra går turen mot det gamle fiskeværet Bud. På veien passerer vi Romsdalsfjorden, 
Malmefjorden og dessuten Elnesvågen, som er kjent for å produsere den verdensberømte 
Jarlsbergosten.  
  
Når vi ankommer bud legger vi turen innom Ergan Kystfort fra andre verdenskrig. Her får dere et 
innblikk inn i Buds dramatiske historie, samt en slående utsikt mot fiskeværet og kystlandskapet rundt. 
  
Reisen fortsetter langs “skippsbruddvika” Hustadvika. Dere vil legge merke til hvordan landskapet 
forandrer seg fra grønne enger og jordbruksland, til forblåste klipper og skjær, før vi endelig ankommer 
Atlanterhavsveien. Denne imponerende veistrekningen består av åtte broer, den høyeste hele 23 
meter høy, som slynger seg langs holmer og skjær i et spektakulært sikk-sakk mønster. 
Atlanterhavsveien synes nærmest å trosse naturkreftene der den ligger i havgapet. Dere vil raskt forstå 
hvorfor veien blir kalt “verdens vakreste bilreise” av den britiske avisa “The Guardian” og har blitt kåret 
til “Århundrets byggverk” i Norge.  
 
Neste stopp på turen er Eldhusøya, midtveis i Atlanterhavsveien. Her kan du kjøpe en kopp kaffe og 
lokale bakverk, eller ta en rusletur rundt hele øya på en nybygd “svevesti” i metall. Denne 10-minutters 
vandringen er enkel og tilgjengelig for alle, og tilbyr en fantastisk utsikt mot det åpne havgapet. Om 
været er klart og sikten god kan du kanskje til og med se en hval eller sel i horisonten.  
 
Etter å ha krysset Atlanterhavsveien, går turen tilbake til Molde, denne gangen langs en rute som 
passerer de berømte marmorbruddene i Eide. Før vi vender tilbake til møteplassen på kaia kjører vi til 
slutt opp på byfjellet Varden, hvor dere kan nyte utsikten mot Molde by og hele 222 fjelltopper på den 
andre siden av Romsdalsfjorden.  
 

Hva er inkludert: 

• Bussreise 

• Guidet tur 

• MVA 
 

Oppmøte: 

• Henting på hotellet / Cruise Terminalen i Molde 
• Oppmøte er 15 minutter før turstart 

 
Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; maks. 4 timer 

• Vanskegrad; Nivå 1, lett, passer for alle 

• Vi anbefaler alle våre gjester å ha på velegnede sko og klær 
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Fra møtestedet: 
• Kjøre til Bud via Malmefjord og Elnesvågen 
• Ergan kystfort i Bud; fotostopp 
• Kjøre til Atlanterhavsveien; besøk 
• Kjøre tilbake til Molde via Eide 
• Kjøre til byfjellet Varden; fotostopp 
• Kjøre tilbake til møtestedet 
• Rekkefølgen i dette kan variere 

 

Høydepunkter: 

• Molde, “Rosenes by” 

• Fiskeværet Bud 

• Ergan Kystfort 

• Den spektakulære Atlanterhavsveien 

• Flere fotostopp 

• Fantastiske landskap 

 


