DAGSEILING TRONDHEIM – MOLDE
MED NYE MS HAVILA CAPELLA
GUIDET BUSSTUR TIL TRONDHEIM

VISNINGSTUR MED NYBÅTEN TIL HAVILA KYSTRUTEN
10.04.2022
Tornes Turbusser as og Aure Reiseservice as i samarbeid med Havila Kystruten arrangerer 2
dagers visningstur fra Trondheim til Kristiansund og Molde. Turen starter med buss fra
Molde/Kristiansund og Aure om morgenen, se kjøreplan/program under. Som alltid tilbyr vi
et innholdsrikt og spennende program underveis. I Trondheim overnatter vi sentralt i byen,
men før det gjør vi oss litt bedre kjent med en liten sightseeing før vi besøker et av byens
kjøpesenter. Etter frokost dag 2. entrer vi båten for hjemreisen til Møre, og om bord blir vi
ønsket hjertelig velkommen av besetningen som senere vil orientere oss om det nye
hurtigruteselskapet og om alle de 4 båtene som etter hvert skal inn i ruten Bergen –
Kirkenes. Samtidig vil Tornes Turbusser as og Aure Reiseservice as presentere sine
programturer-2022.

Pris kr. 3000,- enkeltromstillegg kr. 650,Inkluderer: buss Møre – Trondheim, Havila Kystruten Trondheim – Møre, Guide under hele
turen, 1 frokost samt 1 middag dag 1. og 1 lunsj om bord, sightseeing i Trondheim.

Påmeldingsfrist: 11.03.
PROGRAM
Søndag 10.04.
kl.08.00
Avreise Molde rutebilstasjon.
kl.09.30
Avreise Kristiansund v/Kongens plass.
kl.10.30
Avreise Tømmervåg fergekai
kl.10.40
Avreise Leira
kl.10.50
Gullstein
kl.11.30
Aure ungdomsskole
kl.14.30
Sightseeing i Trondheim
kl.17:00
Ankomst Thon Hotel Prinsen
kl. 19:00
Kveldsmat på hotellet
Vi spiser mat underveis til trønderbyen.
Mandag 11.04.
kl. 07.00
Frokost på hotellet i Trondheim
kl. 09.00
Avreise fra hotellet til Kystruten
kl. 10.30
Avreise fra Trondheim havn
kl. 11.00
2 timers presentasjon av
kl. 15:30
Ankomst Kristiansund
Kl.17.00
Avreise Kristiansund
kl. 21:00 (ca) Ankomst Molde
Med forbehold om mindre endringer)

Lunsjbuffet med et godt utvalg av
kjøttpålegg, ost, egg, bacon, grøt,
frokostblandinger, nøtter, frukt
og nybakt brød.

God stemning om bord på
bussen med guide og turledere
fra Tornes Turbusser og
Aure Reiseservice

