Bohuslän 12-15 augusti 2019
Tänk - det saltstänkta Bohuslän med oändligt hav, blankspolade klippor,
fiskelägen, färska räkor, blåmusslor och svällande segel.
Det sägenomspunna Bohuslän måste upplevas.
DAG 1
Vår resa mot Bohuslän går längs
vackra vägar. Vi gör givetvis
uppehåll under dagen för att
sträcka på benen och få förtäring.
Torsö Värdshus är en pärla vid
Vänerns strand och här ska vi inta
dagens lunch.
En av huvudorterna i Bohuslän är
Uddevalla. Vi tilldelas våra rum på
Hotell Bohusgården vackert
beläget ett stenkast från vattnet.
Efter att vi installerat oss på våra

rum, intar vi middag i hotellets
matsal. Kanske avslutar vi kvällen
med en skön promenad i de vackra
omgivningarna.

gamla staden. Vår lunch äter vi
idag på Havshotellet. Via Tjörnbron
och ut på Orust. Vi reser i Evert
Taubes fotspår, det var här han fick
inspiration till många av sina visor.
DAG 2 – I Evert Taubs fotspår.
Vi tar färjan över till Malö och
Efter frukost ska vi ägna hela
Flatön, hälsar kanske på
denna dag åt södra Bohuslän.
handelsman Flink. Vidare åker vi
Tillsammans med vår lokalguide
via Stättebacken till Ängön och
tar vi oss på snabba vägar via
Nordströmmarna, där vi tar färjan
Kungälv till seglarstaden Marstrand över till Bokenäset och sen åter till
där de som så önskar kan följa med Uddevalla.
guiden på en rundvandring i den
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Efter en lång och innehållsrik dag
smakar det bra med middag på
hotellet.

menad på den omtalade kilometerlånga bryggan På sen
eftermiddag går färden via Kungshamn söderut och hem till vårt
Dag 3 Vi inleder dagen med frukost hotell. Middag på hotellet.
på hotellet. Denna dag ska vi ägna
åt de norra delarna av Bohuslän. Vi Dag 4 Vi börjar med frukost innan
åker norrut till Tanum och Vitlycke- vi packar bussen och vänder
hällen med sin facinerande
hemåt. Idag väljer vi vägen väster
hällristningar. Fjällbacka är nästa
om Vänern och besöker Håverud
anhalt och här visar guiden på
med sin berömda akvedukt. Vi
Ingrid Bergmans Torg och ingången börjar med en kort information
till Kungsklyftan innan vi går
innan kaffe och smörgås serveras i
ombord på passagerarbåten Wind- museet. Vidare reser vi hemåt och
ros. Väl ombord på båten serveras innan vi skiljs åt äter vi en
vi en lättare lunch. Båtfärden går
gemensam middag vid
längs en sträcka som anses vara
Strandkanten i Karlskoga.
den vackraste på hela Bohuskusten. När båten lagt till i Smögen.
Framme på Smögen tar vi en pro-

FAKTA
PRIS
5995 kr
12-15 augusti 2019
I PRISET INGÅR:
• Bussresa i helturistbuss
• Boende del i dubbelrum
• Middag dag 1-3
• Lokalguide 2 dagar
• Besök, guider och båtresor enligt

program
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