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Når du kjører i Møre og Roms-
dal får du en fantastisk rundtur 

i naturskjønne omgivelser med åpent hav, 
spennende fjordkryssinger og fine fergeturer 
som en nydelig ramme rundt den mangfoldige 
underholdningen du får på turen. Du får også 
oppleve små og store tettsteder og levende 
småsamfunn. Et besøk i «jugendbyen» 
Ålesund, som er kåret til Norges vakreste by, 
tar du med på turen. Midt i fylket ligger Molde, 
jazz, rose- og fotballbyen som er omkranset av 
Moldepanoramaet. Lengst nord i fylket ligger 
olje- og gassbyen Kristiansund, en særpreget 
by som syder av sjarm.

På din ferd gjennom fylket vårt anbefaler vi en 
tur til Geiranger, selve underet blant Fjord-
Norges naturperler. På turen mot Geiranger, 
kjører du på veger, omkranset av majestetiske, 
snødekte fjelltopper, vakre og ville fosser, 
grønn frodighet og den dypblå fjorden. På 
vegen opp til Dalsnibba, Flydalsjuvet og 
Ørnesvingen, klatrer du bratt gjennom mange 
hårnålssvinger. Geirangerfjorden er en repre-

sentant for det Vestnorske fjordlandskapet på 
UNESCO sin verdenssarvliste. 

En tur over Trollstigen med snødekte fjelltopper 
som bakgrunn, et veistykke som går i sikksakk 
fra Isterdalen opp til Stigrøra, hører også med 
når du besøker Møre og Romsdal. Kjøreturen 
byr på Vestlandsnatur på sitt aller sterkeste, 
der vegen slynger seg i hårnål svinger 852 me-
ter over havet. Noen steder er vegen hogget 
inn i fjellet, andre steder er den bygd opp med 
steinmurer. Veistrekningen er vinterstengt, og 
er vanligvis åpen fra begynnelsen av mai og til 
snøen kommer.

Litt lengre nord i fylket møter du Atlanterhavs-
veien. «Veien i havet» er kåret til århundrets 
byggverk av det norske folk, og kåret til ver-
dens vakreste bilreise av den engelske avisen 
The Guardian. På Atlanterhavsveien, kjører du 
over bruer og fyllinger fra holme til holme helt 
ut i havgapet. Vær og vind gir sterke varias-
joner i opplevelsene, fra brølende stormer 
som bryter havbårer over vegen til solblankt 

havblikk. På de mange rasteplassene kan du 
lett parkere bilen og vandre noen få meter 
til de fineste svaberg og fiskeplasser. Noen 
steinkast mot vest, ser du den fryktede skip-
sleia Hustadvika, hvor utallige skipsvrak ligger 
på bunnen. Her ute ligger også de idylliske 
fiskeværene Bjørnsund, Bud og Håholmen. 
Noe lengre sør på kysten finner du Bjørnsund 
og Ona, to fiskevær som har satt sine navn 
langs en langstrakt kyst.

Et besøk i Eikesdalen, med sin dramatiske 
natur og verdens fjerde høyeste fossefall, 
Mardalsfossen (655 meter), hører med. 
Mardalsfossen er et imponerende syn i van-
nføringssesongen, som er fra 20. juni - 20. 
august hvert år. Fotturen opp til fossen tar ca. 
45 minutter. 

Opplev Møre og Romsdal Experience Møre and Romsdal
When you drive through Møre and 
Romsdal, you get a fantastic tour 

of spectacular scenery, with the open sea, 
breathtaking bridges and scenic ferries provid-
ing the setting for the wealth of things to do 
and see along the way. There are also sleepy 
villages and bustling towns to take in, not to 
mention thriving rural communities. A visit to 
the “Jugend Town” of Ålesund – winner of 
the title of Norway’s Most Beautiful Town is 
highly recommended on the tour. In the middle 
of the county is Molde, a town renowned for 
jazz, roses and football, and surrounded by the 
‘Molde Panorama’. To the extreme north is the 
oil and gas town of Kristiansund, a particularly 
charming urban environment.

On your way through the county, we recom-
mend a trip to Geiranger, the jewel in the 
crown of Fjord-Norge’s scenic gems. On the 
way to Geiranger, you will drive on roads 
surrounded by majestic, snow-clad peaks, 
spectacular, thundering waterfalls, luxurious 
vegetation and the deep blue fjord. On the 

way up to Dalsnibba, Flydalsjuvet and Ørnesv-
ingen, you will climb through many steep 
hairpin bends. Geirangerfjorden represents 
the west Norwegian fjord landscape on the 
UNESCO World Heritage List. 

A drive over Trollstigen with its snow-clad 
peaks as the backdrop, following a zig-zag 
road from Isterdalen up to Stigrøra is an 
 essential part of visiting Møre and Romsdal. 
The drive offers Vestland scenery at its best, 
as the road snakes around hairpin bends 852 
metres above the sea. Some places, the road 
is carved into the mountainside, others it is 
banked up with stone walls. In the winter, the 
road is closed, but it is usually open from early 
May until the first snow fall of the winter.

A little further north in the county is the 
famous Atlantic Road, known as the ‘road 
in the sea’ chosen as the building project of 
the century by the Norwegian people and the 
world’s most beautiful car journey by British 
newspaper The Guardian. The Atlantic Road 

leads you over bridges and embankments 
hopping from islet to islet right out in the 
fjord mouth. Wind and weather mean wildly 
varying conditions – from thunderous storms 
with waves crashing over the sea defences, 
to dead calm waters basking in the sun. You 
can park at any of the many lay bys, and walk 
just a few metres to some of the finest rock 
faces and fishing spots. Just a stone’s throw 
to the west is the infamous ship’s graveyard 
of Hustad vika, where innumerable shipwrecks 
are scattered on the bottom. This is also where 
you will find the idyllic fishing villages of 
Bjørnsund, Bud and Håholmen. A little further 
south on the coast are Bjørnsund and Ona, 
two fishing villages which have made their 
mark on this long coastline.

A visit to Eikesdalen, with its dramatic scenery 
and the world’s fourth highest waterfall, Mard-
alsfossen (655 metres), is a must. Mardalsfos-
sen is an impressive sight in the season from 
20 June to 20 August every year. A walk up the 
falls takes about 45 minutes. 
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Vegtrafikksentralen (VTS): Telefon 175  I  Trafikkopplysninger: Telefon 177  I  Road information: Phone 175  I  Traffic information: Phone 177  I  vegvesen.no • visitmr.com
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