
Invitasjon høsttur NORILCO Romsdal 
 

Tur til Ålesund med hotellovernatting og Hurtigrutetur 

Fredag 14.oktober - lørdag 15.oktober 2022 

 

NORILCO Romsdal inviterer deg med eventuelt følge på høsttur til Ålesund. 

Vi har denne gangen flere alternativ en kan melde seg på: 

Alternativ 1 
Buss fra Molde til Ålesund fredag, overnatting på Thon Hotel Moloveien og Hurtigruten tilbake til Molde med avgang 
fra Ålesund lørdag kl.20.00. Ankomst Molde lørdag kl. 22.35. 
De som ønsker det, kan bli med Hurtigruten til Hjørundfjord kl.10.00 med retur i Ålesund kl.18.00.  
Lunsj og utflukter på Hurtigruten må hver enkelt ordne selv. Middag lørdag er ikke avklart ennå. 

Alternativ 2 
Buss/bil til Ålesund fredag, middag i Ålesund fredag kveld og retur hjem med buss/bil lørdag. 

Alternativ 3 
Buss til Ålesund lørdag. Retur til Molde med Hurtigruten lørdag kveld. Middag lørdag. 

Det er med likepersoner på turen som de som ønsker det kan ha samtaler med. Det blir også lagt opp til noe faglig 
innhold lørdag. Du vil få endelig program tilsendt før turen. 

Pris per døgn – inkl. frokostbuffet 1295,- (1 person)  
Pris pr. døgn– inkl. frokostbuffet i dobbeltrom 1495,- (2 personer) 
Pris middag fredag kveld ca. 500,- (Pris middag lørdag er ikke klart ennå.) 
Lunsj lørdag må hver enkelt ordne selv. 

Pris Hurtigruten fra Ålesund til Molde voksen 281,- Honnør og barn 141,- Skipet vi skal reise med er MS Richard With 
(Inklusivt tur til Hjørundfjorden for de som ønsker det.) 
 

Prisene som er oppgitt er pris uten sponsing. NORILCO Romsdal vil sponse en del, men vi vet ikke hvor mye før vi ser 
hvor mange som har meldt seg på. Påmeldingen nå er ikke bindende. De som melder seg på nå, vil få en ny 
invitasjon med sponset pris og mulighet til å melde seg på med bindende påmelding. Det vil bli kort svarfrist. 
Det er begrenset antall plasser. Hvis det blir flere påmeldte enn plasser, vil opererte/diagnose med nær pårørende 
bli prioritert først.  

Påmelding med ønsket alternativ snarest og innen 18.09 til: annlaug@norilco.no /melding/tlf. 994 54 022 
(etter kl.19.00). Eller til Tor Åge Langås: Tlf. 909 92 638 

Du må huske å opplyse om hvilket alternativ du ønsker, og om du skal bli med Hurtigruten til Hjørundfjorden. Oppgi 
om du er honnør/barn, skal ha enkeltrom/dobbeltrom og e-postadressen din. 

 

Håper du har anledning til å delta på høstturen! 

Mvh 
Styret i NORILCO Romsdal 

 

mailto:annlaug@norilco.no

