Villa Norangdal anbefaler (vi hjelper deg med oppdaterte åpnings og rutetider):

Hjørundfjorden rundt.
Sightseeing med bil gjennom Kvivsvei tunellene (åpnet 2012) til Volda og videre gjennom
verdens dypeste undersjøiske tunell Eiksund sambandet (åpnet 2008) og ut i havgapet til den
vesle bygda Flø i Ulsteinvik. Turen byr på en magisk forandring fra det alpine fjordlandskap
til havgapet helt i vest, samtidig som man får med seg noe av den nyeste og flotteste
infrastrukturen i Norge, som har gitt 22 000 innbyggere på Søre-Sunnmøre en helt ny
hverdag.
Midtveis mellom de 2 Kvivsvei tunellene: ta avstikkeren til den vesle fjordbygda Bjørke.
Her finner du koselige tradisjonelle gårdstun og naust, med innslag av moderne arkitektur
som på Sunnmøre ofte er et privat småkraftverk, og selvsagt den ikoniske ”lille røde”
telefonkiosken, kjent fra Linda Eides ”Norske Attraksjoner”. Bare 100 av disse bevares på
landsbasis. Og selvsagt: det fredede Bakketunet med Galleri Bjørk: www.bakketunet.com
Vel fremme på Flø besøker du Kunstgalleriet Studio Hugo Opdal og Moods of Norway
Fjord Shop. Utstillingene her holder høyt internasjonalt nivå: se www.hugoopdal.no for årets
program.
I Ulsteinvik anbefaler vi lunsj og kaffe hos Kaffikari. Her har du utsikt til kaier og kraner
som tilhører det vitale verftsmiljøet som leverer banebrytende skipsdesign til hele verden. Og
Kari? Hun konkurrerer på verdensbasis – i Latteart.
På tilbakeveien legg turen om Ørsta, best kaffe og nydelige retter får du hos Fugl Føniks, Fru
Svendsens kunst og kulturkafe er også et hyggelig sted, og vi anbefaler en tur innom det
Sverre Fehn tegnede Ivar Aasen tunet som også har butikk med mange interessante
souvenirer. Her får du alt fra sportsundertøy med Aasen sitater til den fornøyelige Kolerud
triologien om en bygd som kjemper for nynorsken.
Retur via Sæbø med ferje over Hjørundfjorden til Leknes.
Liker du Epla-butikken på nett? Da er Nilsbuda på Sæbø noe for deg! Ca 50 leverandører til
butikken og du får nydelige sveler som du kan nyte til utsikten av Slogen.
Ringen er nesten sluttet: siste etappe går gjennom den ville og vakre Norangdalen.
På veien passerer du Hotell Union Øye, medlem av De historiske hotell og spisesteder. Vi
anbefaler Fjordslottet både til deilig eplekake eller lunsj i hagen, en bedre treretters middag
eller en magisk overnatting. Rett over veien fra hotellet ligger koselige Øye Landhandel hvor
du kan kjøpe hjemmelaget sjokolade, Devold ullvarer og nyte en kopp kafe.

Hellesylt og Geirangerfjorden: Sightseeing, shopping og SPA
På Hellesylt finner du Trollnibba Sport og Fritid, med mange gode tilbud, ikke minst på
vesker fra vår lokale designer Synnøve Ringdal: www.schermannringdal.com. Besøk også
Gavebuda og Devoldfabrikkens outlet. På Peer Gynt Galleriet www.peergyntgalleriet.no
har du en unik mulighet til å oppleve den lokale treskjærer Oddvin Parr sin tolkning av de
mest kjente scenene i Peer Gynt, medfølgende hørespill ved Dennis Storhøi, i tillegg til
sesongens gjesteutstillere.
Fra Hellesylt tar du ferge på Verdensarvfjorden til Geiranger, turen tar ca en time, og bilen
kan du godt la stå på Hellesylt.

Geiranger er verdt et dagsbesøk i seg selv og har et yrende folkeliv om sommeren, ofte med
flere cruiseskip på reden og daglige anløp av Hurtigruten.
Nyt en SPA-behandling i et av Norges beste SPA-hoteller: Union Hotell Geiranger.
Se www.hotelunion.no for SPA meny og behandlinger.
Besøk Norsk Fjordsenter og la deg fascinere av Verdensarvhistorien.
Geiranger har mange gode spisesteder, kaffebarer, kunstgalleri og egen sjokoladefabrikk.
Tiden til du må ta fergen tilbake kommer til å fly!

Ålesund via Stranda og Sykkylven: Shopping, Design, Arkitektur og Kunst:
Til Ålesund kommer du lettest via Stranda og Sykkylven.
Matinteressert? Da må du innom Matbuda, som har fokus på lokalprodusert kortreist mat fra
Nordvestlandet. Se www.matbuda.no og velg i det rikholdige tilbudet! Butikken ligger i
Stranda sentrum.
I møbelbygda Sykkylven ligger Norsk Møbelfaglig Senter. Museum og
dokumentasjonssenter for møbeleventyret på Sunnmøre og i Norge. Den faste utstillingen
viser møbler fra hele den over 100 år gamle møbelindustriens historie. Se
www.mobelfagligsenter.no
Er du på jakt etter bruktfunn? Da finnes det en stor låve full av brukt og antikk på Brunstad i
Velledalen. Låven er åpen på lør- og søndager i sommersesongen, og kan fint kombineres
med for eksempel lunsj på Strandafjellet, hvor du kan ta gondolbane opp til paviljongen og
fantastisk utsikt også utenom skisesongen. I Ålesund sentrum finnes flere: Strandgaden
Brukthandel og Trankokeriet Antikk, begge 5 min gange fra Brosundet. Sistnevnte ligger
idyllisk til i Molovegen, og her finner du også Ingrids Glassverksted.
For kunstinteresserte er det mye å se i Jugendstilbyen de opplagte anbefalingene er
Jugendstilmuseet og kunstmuseet Kube som ligger vegg i vegg i hjertet av Ålesund ved
Brosundet.
Er du glad i kirkekunst? Da har Ålesund mye å by på:
Spjelkavik Kirke: utsmykket av Haakon Bleken.
Volsdalen Kirke: utsmykket av Frans Widerberg
Ellingsøy Kirke: utsmykket av Håkon Gullvåg.
- og Giske Kirke: marmorkirke fra ca 1150.
En tur ut til Giske og Alnes ved havet anbefales, (ca 30 min med bil), ut til øyene med flere
småbutikker og kafeer og fyrmiljøet på Alnes. Er du interessert i det maritime:
På Ålesund Museum kan du oppleve Ole Brudes ”Brude egg” verdens første overbygde
livbåt.
Ved Brosundet finner du også vår kaffe- og inspirasjonsfavoritt Invit som kombinerer god
kaffe, lekre retter og inspirerende moderne design i sin egen interiørbutikk vegg i vegg.
Spennende for kaffeturister fra hele verden: Jacu – Ålesunds kaffebrenneri, www.jacu.com,
leverandør til mange glade kaffedrikkere og barer på Sunnmøre, bronsevinner i NM
kaffebrenneri og vinner av merket for God Design i 2012. Pop-up kunstutstilling som bonus.

Devoldfabrikken: se www.devoldfabrikken.no. 5 min med båt eller 25 min med bil fra
Ålesund sentrum ligger Devoldfabrikken i Langevåg. Her er det nå etablert fabrikkutsalg med
flere merker turklær og sko, i tillegg til museum, kafe og Inger K. Giskeødegårds atelier.
Middag i Ålesund? Da er det XL Diner, Maki og Sjøbua Fiskerestaurant som har best ord
på seg, i alle fall når det gjelder sjømat.

Indre Nordfjord: Shopping og SPA
På vei mot Stryn passerer du Hornindal med sitt sentrum Grodås ved Hornindalsvatnet.
Anders Svor Museum er vel verdt et besøk for kunstinteresserte. Her finnes en samling på
nesten 450 skulpturer og andre arbeider etter den lokale kunstneren, i tillegg til
gjesteutstillinger. Raftevolds Hotell ligger idyllisk til, og her er det koselig å ta en kaffestopp
i hagen ved vannet.
I Stryn sentrum finner du den første og originale butikken til klesmerket Moods of Norway,
der du kan gjøre salgskupp du ikke finner i noen av de andre butikkene i Norge. Ikke langt
unna finner du også den større Moods of Norway Super Duper Shop. Klesmerket Ricco Vero
har også outlet i Stryn, og fabrikkutsalg for Skogstad likeså.
Stryn Idrettslag driver også en stor og rikholdig bruktbutikk, men den er bare åpen på
torsdager ettermiddag/kveld.
Favorittkafeen er Stryn Vertshus, som har gode småretter og deilig kaffe.
Skal du spise middag anbefaler vi Bryggja Fiskerestaurant, i en 350 år gammel sjøbu ved
lakseelva. (sjekk åpningstider og evt bordbestilling først)
Har du tatt turen videre til Loen og Olden kan du også velge SPA behandling, bading og
middag ved Hotell Alexandra i Loen. Les mer på www.alexandra.no

Valldal og Trollstigen.
Mat, Arkitektur og Rafting kan du kombinere ved å ta turen til Valldal og Trollstigen.
Fra Stranda tar du fergen over til Liabygda, og kjører videre langs fjorden til Jordbærbygda
Valldal. Enten her, eller på tidligere omtalte Matbuda på Stranda, kan du kjøpe saft og sylte
fra lokal produksjon, og lenger oppe på vei mot Trollstigen finner du Jordbærstova, også
med egen butikk.
Ved Gudbrandsjuvet finner du en av de arkitekttegnede rasteplassene med kafe, som er en
del av Nasjonale Turistveier prosjektet. Og her ligger også kritikerroste Juvet
Landskapshotell, vel verdt en egen overnatting.
Rafting, Juving, Klatrepark og Stand Up Paddleboard i 3-4t tilbys fra mai til september og
passer for alle. www.valldal.no
Øverst i dalen, det fantastiske Trollstigplatået, med flotte utsiktspunkt utover Trollstigen,
Romsdalsfjella og med det nye restaurantbygget (2012) i bakgrunnen.
Kombiner gjerne med retur via Eidsdal /Norddal og Geiranger.
I Norddal kan du besøke Petrines Gjestegiveri og Melchiorgarden som har egen
gårdsbutikk. Se www.happyend.no

