Bohuslän med Oslo 11-15 augusti, 5-dagarsresa.
Kiviks Taxi, SPF Brösarp, SPF Tomelilla, SPF Smedstorp, SPF Kivik och SPF Simrishamn bjuder in till en 5-dagars
resa till Bohuslän kryddad med en heldag i Oslo. En resa i regi av guiden Bertil Jonshamre och Ljungskile
Folkhögskola.
En innehållsrik resa där i princip allt ingår i priset, Bussresa i modern helturistbuss, kunnig och trevlig Bohusoch Osloguide alla dagar, utflykter, entréer, frukostar, luncher, middagar, de flesta bussfikor och 4
övernattningar på Ljungskile Folkhögskola i dubbelrum med dusch och toalett.
Dag 1. 11/8. Österlen – Ljungskile
Avresa från Österlen på morgonen, med stopp för förmiddagskaffe med fralla från bussen, vi når Bohuslän och
vid lunchtid och börjar med en god lunch på anrika Fars Hatt i Kungälv. Här möter också vår guide upp och
resan går vidare till Stenungssund, över Tjörnbroarna och ut till Rönnäng, där en båttur väntar, ut på
Marstrandsfjorden till Åstol, där vi gör en trevlig promenad i det gamla fiskeläget. Vidare med bussen till
Ljungskile och incheckning på Folkhögskolan. Middag på Västkustgården, folkhögskolans matsal, innan vi har en
välkomstsamling & programinformation.
Dag 2. 12/8. Bohuslän
Frukost i Västkustgården och 08.30 åker vi norrut till Solhems krukmakeri, fm kaffe, vidare till Grebbestad och
kustvägen söderut, vi ser en fin skulpturpark i Hunnebrostrand, lunch på en trevlig havsnära restaurang. Vidare
till Sotenkanalen ett vackert stenbygge och därefter en promenad på den riksbekanta Smögenbryggan.
Middag på Västkustgården och eventuellt en Taube-afton.
Dag 3. 13/8. Oslo
Tidig frukost och avresa 07.15. och vi åker norrut de ca 23 milen, via Svinesundsbron, till Oslo. F.m fika. En
guidad stadsrundtur med besök på t ex Holmenkollen eller Kontiki, lunch, sen ser vi på det fantastiska unika
Operahuset, och Karl Johann – Oslos huvudgata. Hemkomst och sen middag ca 21.00.
Dag 4. 14/8. Bohuslän med Taubeland.
Frukost i Västkustgården och 08.20 avresa till ”Taube-land” via Uddevalla, Henån och Morlanda på Orust. Färja
till Malö-Flatö-Ängö. Förmiddagskaffe vid Handelsman Flink. Vi besöker ”Saltön”, platsen för Viveca Lärns
kända tv-serie. Lunch vid havet, färja över Gullmarsfjorden till Lysekil. Besök på Havets hus, fiskakvarium i
Lysekil. På kvällen avslutningssamkväm med västkustbuffé.
Dag 5. 15/8 Uddevalla och hemresa.
Frukost, utcheckning och 08.30 avresa till Uddevalla, besöker Gustavsberg, Sveriges första badort. Och innan vi
börjar vår hemresa besöker vi även Bohusläns Museum. Vi vinkar farväl till vår guide och påbörjar vår hemresa,
stannar till för lunch och eftermiddagsfika innan vi åter når vårt kära Österlen på kvällen. Efter en trevlig och
mycket innehållsrik resa i det vackra Bohuslän kryddad med en dag i Oslo.
Resans pris vid minst: 30 personer 6600:-

40 personer: 6300:- Enkelrumstillägg: 1030:-

Välkommen med din anmälan, begränsat antal platser, först till kvarn..
Anmälan till: Senast 30 juni 2019 till Sverker och Anita Lundgren
E-post: lundgrenspost@telia.com
Tel: 070-393 09 88
Går att anmäla sig till denna resa tidigast från 1 mars. Sista anmälningsdag är den 30 juni.
Betalning till Kiviks Taxi, bankgiro 5705-1237, senast den 12/7, ange namn och Bohuslän på betalningen.

