
 

© Norway Excursions AS 

 

Ålesund – Fra Fjorder til Troll 
Fra møtestedet på kaia vil dere kjøre gjennom vakre Ålesund og omegn, helt til trollenes land. Med på 
turen har dere en av våre guider som vil dele både fakta og spennende historier med dere.  

På vei til Sjøholt vil dere passere en gård hvor Ivar Aasen, nynorskens far, bodde og jobbet. Dette er 
også et område hvor møbelindustri har hatt stor betydning. Fra Sjøholt går turen videre langs 
Storfjorden innover mot Stordalen med sin vakre Rosekirke (bygd i 1789), og deretter videre til 
jordbærbygda Valldal.  

Neste stopp er ved det spektakulære Gudbrandsjuvet; en fem meter bred og 20-25 meter dyp kløft 
som kan krysses til fots på en gangbro. Fra Gudbrandsjuvet kjører bussen videre gjennom Reinheimen 
Nasjonalpark og opp til Trollstigplatået. Her blir det en ny pause for å nyte utsikten ned mot Trollstigen 
og mot fjelltoppene Kongen, Dronningen og Bispen, samt Stigfossen.  Turen går deretter, sakte og 
trygt, ned den berømte Trollstigen med sine 11 hårnålssvinger. Når denne er vel forsert er det tid for 
et ekstra fotostopp, ettersom Trollstigens sluttpunkt også tilbyr den beste utsikten opp mot Stigfossen.   

Veien går videre mot Trollveggen, Europas høyeste vertikale fjellside, og den imponerende fjelltoppen 
Romsdalshorn før dere tilslutt vender hjemover mot Ålesund. 

 
Hva er inkludert: 

 Bussreise 
 Guidet tur 
 Besøk på Trollstigplatået 
 MVA 

 
Ekstra turalternativer: 

 Mulig å bestille både med og uten lunsj 
 

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

 
Nøkkelinformasjon: 

 Varighet; 7½ timer 
 Vanskegrad; Nivå 1, lett, passer for alle 
 Vi anbefaler alle våre gjester å ha på velegnede sko og klær 

 
Fra møtestedet: 

 Kjøre til Stordal via Sjøholt, inkludert fotostopp på Kokarsteinen 
 Kjøre fra Stordal til Gudbrandsjuvet via Valldal; besøk 
 Kjøre til Trollstigplatået; besøk 
 Kjøre ned Trollstigen; inkl 5 minutters fotostopp ved Stigfossen 
 Kjøre til Trollveggen; besøk 
 Kjøre tilbake til Ålesund 
 Lunsj, hvis lagt til ditt kjøp, i Trollstigen området 
 Rekkefølgen i dette kan variere 
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Høydepunkter: 

 Mange fjorder 
 Jordbærbygda Valldal 
 Gudbrandsjuvet 
 Trollstigen 
 Stigfossen 
 Trollveggen 
 Romsdalshornet 


