
 

© 2019 Norway Excursions AS 

Ålesund – Den Ultimate Sightseeing Opplevelsen 

Fra møtepunktet på kaia vil dere kjøre gjennom en rekke undersjøiske tunneler til turens første mål; 
øya Giske. Dette er en flat og fruktbar øy med idylliske gårder hvor kyr og sauer gresser langs veien. 
Giske er også kjent som fødestedet til den berømte vikingen Rollo, eller Gange-Rolv, som ble den første 
hertugen av Normandie og er en av den Britiske kongefamiliens dirkete forfedre. Dere vil stoppe for å 
ta bilder ved Giske kirke, en marmorkirke bygget på 1100-tallet. Turen går så videre til den vakre 
Godøya med et levende fiskevær på Alnes. Her kan du nyte utsikten mot Atlanterhavet, besøke Alnes 
fyrtårn, eller vandre en tur på stranda. 
 
Etter å ha besøkt disse øyene i havgapet, vil dere ta en reise tilbake i tiden; til gode gamle eller hine 
hårde dager, da nordmenn flest var bønder og fiskere. Dette får dere oppleve på Sunnmøre Museum. 
Her får dere en guidet tur til fots gjennom friluftsdelen av museet som huser 55 autentiske, gamle 
bygninger. Noen av disse er åpne slik at dere kan ta en titt innenfor. I tillegg er det flere historiske 
utstillinger i selve museumsbygningen, samt en imponerende båtutstilling. 
 
Reisen går videre med buss til byfjellet Aksla, hvor dere kan nyte den storslåtte utsikten over byen og 
øyene omkring. Deretter går turen ned til Ålesund sentrum med sin berømte, sammenhengende 
jugendstilarkitektur. De fleste av disse fargerike bygningene ble oppført mellom 1904 og 1907, rett 
etter bybrannen som ødela over 800 hus i Januar 1904. 
 
 
Hva er inkludert: 

• Bussreise 
• Guidet tur 
• Inngangsbilletter (Alnes Fyrtårn, Sunnmøre Museum, Byfjellet Aksla) 
• MVA 

 
Oppmøte: 

• Cruise Terminalen (Keiser Wilhelms Gate 6, 6003, Ålesund) 
• Oppmøte er 15 minutter før turstart 

 
Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; 4½ time 
• Vanskegrad; Nivå 1, lett, passer for alle 
• Vi anbefaler alle våre gjester å ha på velegnede sko og klær 

 
Fra møtestedet: 

• Kjøre til Giske; fotostopp 
• Kjøre til Godøy og Alnes; besøk 
• Kjøre til Sunnmøre Museum; besøk 
• Kjøre til byfjellet Aksla; fotostopp 
• Sightseeing i Ålesund sentrum 
• Kjøre tilbake til møtestedet 
• Rekkefølgen i dette kan variere 
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Høydepunkter: 

• Den gamle marmorkirken på Giske 
• Fyrtårnet i Alnes på Godøya 
• Besøk på Sunnmøre Museum 
• Panoramautsikt fra byfjellet Aksla 
• Sightseeing i Ålesund sentrum 


