
 

 

 

 
Sunnmøre vs Verda 

 
Til flyplass – Ålesund (SAS/Norwegian) 
Ålesund Lufthamn ligg på Vigra. Det går hurtigbåt frå Hareid (9 km frå skulen) til Valderøya 
og deretter flybuss til Vigra. Av og til går båten innom Ålesund på vegen til/frå flyplassen. I 
mange høve går det buss forbi skulen på veg til Hareid som korresponderer med 
hurtigbåten. Bruk «frammr.no» som reiseplanlegger. Skriv «Hareid» eller Ulstein vg.skule» i 
frå-feltet og «Flyplass Vigra» i til-feltet. Når alt klaffar, er reisa gjort unna på omlag 50 min.  
 
Til flyplass – Ørsta-Volda (Widerøe) 
Widerøe flyg frå Ørsta-Volda (Hovden) 25 km unna skulen. Ulempa er at det ikkje går 
flybussar, berre rutebussar. Om du ikkje har bil, kan reisa ta lang tid. 
Likevel nysgjerrig: Bruk «frammr.no» som reiseplanleggar. Skriv «Ulstein vg.skule» eller 
«Ulsteinvik» i frå-feltet og «Hovdebakken» i til-feltet. Frå haldeplassen til flyplassen er det om 
lag 7-8 minutt å gå.  
 
Buss til/frå Ulsteinvik sentrum 
Du har to alternativ med buss til og frå sentrum.  
A) Buss til/frå Hareid. Sjekk frammr.no >> frå «Ulstein vg.skule» til «Ulsteinvik». På 
kvardagar går det 15-20 avgangar i kvar retning.  
B) Bakkebyruta (sjå tabell). «Varleite nedre» er i krysset ved barnehagen.  
 

 
 
Buss – Oslo/Bergen/Trondheim 
Kvar dag går det to daglege bussavgangar i retning dei store byane. Sjå nettbuss.no for 
rutetider, prisar og billettbestilling. I heimreisehelgar og feriar vil bussen ofte kome innom 
skulen for å plukke opp passasjerar.  
 
Verdas vakraste sjøreise 
Hurtigruta siglar forbi Ulsteinvik to gongar i døgnet. Du kan anten starte reisa i Torvik 
(Bølandet) 25 km vest for skulen eller i Ålesund. Sjekk frammr.no >> skriv «Ulstein vg.skule» 
eller «Ulsteinvik» i frå-feltet og «Torvik ved terminalen (Herøy)» i til-feltet. På hurtigruten.no 
finn du prisar og rutetider.  
PS: Sørgåande hurtigrute legg til kai på natta. Då går det ikkje bussar. 
 
Buss til/frå sjukehuset i Volda 
I løpet av eit år er det fleire elevar som må innom sjukehuset i Volda. Då er det greitt å vite at 
det går buss 100 meter frå skulen og heilt fram til sjukehuset.  
 
Bruk «frammr.no» som reiseplanleggar, skriv «Ulstein vg.skule» eller «Ulsteinvik» i frå-feltet 
og «Volda Sjukehus» i til-feltet.  
PS: Ta vare på billettane. Du vil få reisekostnadane refundert frå NAV.  
 


