
 

SENIORUNIVERSITETET I LILLESTRØM (SUL) 
Postboks 394, 2001 Lillestrøm Internett:  sul-lillestrom.no 

Org. nr. 987 628 693 E-post:      post@sul-lillestrom.no 

 

 

Nord-Vestlandet  
-med Kristiansund, Smøla og Atlanterhavsveien      
14. juni – 17. juni 2021 
 
En tur fylt med flotte kultur- og naturopplevelser! 
Klippfiskens hovedstad Kristiansund ligger vakkert til, ytterst mot havet på fire 
øyer som sammen danner et unikt havneområde. Byen er tuftet på fiske, og 
særlig på den saltede og tørkede torsken vi kaller klippfisk. Byen ble nesten 
utslettet i 1940. Likevel har den et særpreg ved de glade fargene som husene er 
malt i. På Smøla får vi oppleve kystkultur helt i havgapet.  
 
14. juni  Prøysen og Dale-Gudbrand - Oppdal   
Avreise fra Lillestrøm kl. 0900 og dagens første stopp blir Prøysenhuset i 
Ringsaker. Prøysenhuset er et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen. Her 
får man oppleve og lære mer om hans liv og virke og vi vandrer gjennom 
utstillingen kalt «Tone, tekst og trubadur». Her får vi være med på hyggelig 
allsang mens vi nyter kaffe og kake. 
Med Prøysens kjente og kjære sanger friskt i minnet fortsetter vi videre 
nordover, via Lillehammer og gjennom Gudbrandsdalen.   
På Hundorp besøker vi Dale-Gudbrands Gard, her finner du kulturminner og 
historikk av høy nasjonal verdi – midt i hjertet av Gudbrandsdalen. De mange 
gravhaugene fra før kristen tid vitner om stor makt og posisjon i 
Gudbrandsdalen i vikingtiden. Dale-Gudbrands Gard på Hundorp var et 
herresete, og det neststørste gudehovet i landet lå på nabogården Hove. I dag 
er Hundorp og Dale-Gudbrands Gard 1000-årsstedet i Oppland. Vi får servert 
dagens lunsj og får i tillegg orientering om den spennende historia til gården. 
Dagens siste etappe går via Dombås og over Dovrefjell til Oppdal, hvor vi 
sjekker inn på Quality Skifer Hotel.  
Felles middag om kvelden.  
 
 
15. juni  Klippfiskens hovedstad, Kristiansund 
Etter frokost fortsetter vi videre vestover mot Kristiansund, en tur på ca.  
3 timer.  Vi ankommer til lunsj og får servert et godt måltid mat på f.eks.  
Kranaskjæret Restaurant midt i byens hjerte og ved småbåthavna. Restauranten 
ligger på et oppbygd skjær fullt av historie, ettersom Kranaskjæret ble anlagt 
som en viktig del av Kristiansunds første skipsverft, Nedre Vaagens Verft 
(Nerkrana) i 1787, hvor det ble bygd små og store seilskip. 
Etter et godt måltid blir det sightseeing i byen med lokal guide og vi skal blant 
annet på en times båttur med Sundbåten for å se byen fra en litt annen vinkel. 
Dette er faktisk verdens eldste offentlige transportmiddel!  
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Ved Fisketrappa/Rådhusplassen står byens mest kjente og kjære skulptur, Klippfiskkjerringa, som er en 
hyllest til de tøffe kvinnene som jobbet på klippfiskbergene.  
Fra Varden er det en flott utsikt utover byen og området, men vær obs på at bussen ikke kan kjøre helt 
frem.  
Vi sjekker inn på vårt hotell, Thon Hotel Kristiansund, og møtes til en felles middag i restauranten 
«Sørom».  
 
16. juni  Smøla – kystkultur i havgapet 
Frokost på hotellet. I dag tar vi turen ut til Smøla, som er en øykommune som ligger helt ytterst mot 
Atlanterhavet. Landskapet er «prærieaktig» med en fantastisk skjærgård som består av mer en 6000 øyer, 
holmer og skjær. Smøla har trolig verdens tetteste havørnbestand med rundt 50 hekkende havørnpar! 
Vi kjører ferje fra Seivika til Tømmervåg på Tustna, deretter fra Sandvika – over til Edøya, hvor vi møter 
vår lokalguide. Nå er vi på historisk grunn. Edøy gamle kirke er en av de to eldste steinkirkene på 
Nordmøre, trolig fra ca. 1190, og med et gårdsanlegg som var kjent allerede i vikingtiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi besøker Gurisenteret, et kultursenter som bl.a. inneholder et stort amfiteater og et opplevelsessenter. 
Sommeren 2021 åpnes en ny utstilling om «Havbruks- og laksenæringen».  
Her blir det også servering av kaffe og svele. 
På Smøla finner vi Smøla Vindpark, som er Norges største vindmøllepark. 
Den har totalt 68 turbiner, og har en planlagt årsproduksjon på 450 GWh, som tilsvarer normalt forbruk 
for ca. 20 000 hus stander. 
Vår lokalguide fortelle entusiastisk om øykommunen, i nåtid og i fortid. 
Vi kjører helt ut til spissen av øya til fiskeværet Veiholmen, som er et levende fiskevær hvor båtene 
kommer inn med fangst og hvor sjøfugl og havørn markerer at her er det mat og få. 
Dagens lunsj serveres på Veiholmen Brygge og vi tar oss deretter litt tid til å se oss litt rundt her i 
havgapet.   
(Utfluktens varighet; ca. 0830 – 1700.) 
 
I kveld blir det middag på Smia Fiskerestaurant.  
Restauranten ligger i et hus som opprinnelig, på 
slutten av 1700-tallet og 200 år frem i tid, ble brukt 
som smie. Tømmerveggene er originale og selve smia 
er også gammel og nennsomt restaurert. Her serveres 
det god norsk mat fra havet, med inspirasjon fra mors 
og bestemors kjøkken. 
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17. juni  Atlanterhavsveien og Romsdalen 
Frokost og utsjekk. Vi starter hjemturen med å kjøre Atlanterhavsveien, denne nasjonale turistveien som 
slynger seg fra holme til holme ute i havgapet.  Vi fortsetter videre via Romsdalen, Bjorli og til Dombås, 
hvor vi spiser dagens lunsj, før turen går ned gjennom Gudbrandsdalen tilbake til Lillestrøm.  
 

 
4-dagers tur 
 
Pris pr. person  kr   6 500,- ved minimum 40 betalende deltagere  
   kr   7 100,- ved minimum 30 betalende deltagere  
   kr   8 200,- ved minimum 20 betalende deltagere  
 
Prisen inkluderer Busstransport i henhold til program  
   3 overnattinger på hotell i dobbeltrom 
   3 frokoster og 2 middager på hotellene (2-retters) 
   1 middag på restaurant (2-retters) 
   4 lunsjer inkl. kaffe/te (for eksempel suppe og brød/varmrett og kaffe) 
   Prøysenhuset med omvisning, allsang, kaffe og kake 
   Dale-Gudbrands Gård med orientering 
   Sightseeing i Kristiansund med lokal guide 
   Havnesightseeing med Sundbåten 

Utflukt til Smøla inkl. inngang og kaffe/svele på Guri senteret, lokalguide 
Nødvendige bom- og fergeavgifter i henhold til program 

    
Tillegg enkeltrom Kr 1 010,- pr. person 
 
Forbehold om prisjustering som følge av økte skatter og avgifter samt endring i transportpriser. Vi må ta 
forbehold om turen kan gjennomføres i.h.t. nasjonale regler på reisetidspunktet. 
 
Vi må også ta forbehold om endring i programmet som følge av gjeldende regler for smittevern på det 
tidspunktet hvor turen skal gjennomføres. 
 
Bindende påmelding snarest og innen 14.mai til: reise.leder@sul-lillestrom.no  
 
Vi kommer tilbake til dato for innbetaling når interessen for turen er avklart. 
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