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Tilbud dagstur til Veiholmen/Smøla  
 

Første etappe går via Orkanger til Ellingsgården på Hemnekjølen. Her får vi servert 
formiddagsmat, før vi fortsetter videre via Kyrksæterøra og Årvågsfjorden til Sandvika på 

Tustna. Herfra tar vi ferje til Smøla.  
Smøla ligger helt ytterst mot Atlanterhavet 
mellom Kristiansund og Trondheim. Her er det et 
særpreg du ikke finner maken til, med et 
prærieaktig innland og en fantastisk skjærgård 
som består av mer enn 5800 øyer, holmer og 
skjær. 
Vi kjører langs kysten på turen nordover og 
krysser øya på tvers på turen tilbake.   
Fiskeværet Veiholmen ligger ytterst mot nord på 
Smøla og er knyttet til hovedøya med en vei som 
med bruer, fyllinger og beskyttende moloer er en 
opplevelse i seg selv. Veiholmen er et fiskevær 
som lever. Båtene kommer inn med fangst og 
sjøfugl og havørn markerer at her er det mat og 
få. Vi blir med en lokalkjent guide på en vandring 
her før vi besøker Veiholmen Brygge - Havkroa, 
hvor vi får servert dagens middag med dessert 
og kaffe.   
Hjemturen går via Kyrksæterøra, Snillfjorden og 
Orkanger til Trondheim. (Om været tillater det tar 

vi en pause og serverer kaffe og noe å bite i fra 

bussen på egnet sted). 

 
 
 

 

Dato: 3/5, 4/5. 5/5, 10/5, 11/5, 12/5, 8/6 eller 9/6 
 
 
Pris pr. person v/minimum 40 deltagere:   kr. 1.360,- 

Pris pr. person v/minimum 30 deltagere:   kr. 1.570,- 

Pris pr. person v/minimum 20 deltagere:   kr. 1.980,- 

 
 



 

Prisen inkluderer:  

Bussreise i moderne turistbuss fra Nidaros Tour  
Formiddagsmat på Ellingsgården  
Alle ferjebilletter og bomavgifter 
Lokalguide på Veiholmen 
Middag inkl. dessert og kaffe på Havkroa, Veiholmen 
Ettermiddagskaffe og kjeks fra bussen på hjemturen 
 
Tidsskjema:  

 
Kl. 08:30 Avreise fra Trondheim 
Kl. 09:45 Formiddagsmat på Ellingsgården  
Kl. 10:45 Avreise fra Ellingsgården 
Kl. 12:45 Ferje fra Sandvika  
Kl. 13:05 Ankomst Edøy, Smøla 
Kl. 14:00 Ankomst Veiholmen – vandring med lokalguide 
Kl. 15:00 Middag på Veiholmen Brygge - Havkroa  
Kl. 16:30 Avreise fra Veidholmen  
Kl. 17:15 Ferje fra Edøya  
Kl. 17:35 Ankomst Sandvika  
Kl. 20:45 Ankomst Trondheim 
 
Vennlig hilsen        Fannrem, den 20/03/2022 

ORKLAREISER i samarbeid med NIDAROS TOURS 
 
Hugo Storsand 


