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Landskapsresa till Dalsland 
       med SPF Finspång 
          17 – 19 juni 2017 
 
07:00 Avresa från Bävervägen osv 
07:10 Avresa från Päronträdet 
07:15 Avresa från Lidl 
07:20 Avresa från Husarvägen 
07:30 Avresa från Mellangrind 
 
Lördagen den 17/6-2017 
Dalsland ”ett Sverige i miniatyr”. Trots att Dalsland är ett av Sveriges mindre 
landskap så rymmer det så oändligt mycket. Skogar, vattendrag, sjöar, 
branta berg och bördiga slätter. En av de störta sevärdheterna är förstås 
Dalslands kanal, en blå pulsåder som tillsammans med de många sjöarna ger 
naturen liv och rörelse. 
 
Vi startar vår resa i Finspång med stopp längs resvägen för att dricka 
busskaffe med smörgås. Vår första anhalt på resan blir Åmål som ligger vid 
Vänerns strand. Här möter oss vår guide Bertil Jonshamre som under våra 
dagar i Dalsland ska lotsa oss runt bland olika sevärdheter. På Stadshotellet 
väntar oss en god lunch innan vi mätta och belåtna fortsätter vi vår resa till 
Bengtsfors där vi gör ett besök på Halmens Hus.  
 
Baldersnäs Herrgård är ett av Dalslands vackra guldkort beläget vid Laxsjön. 
Här gör vi också ett besök innan vi far vidare till Färgelanda och Dalslands 
folkhögskola där vi kommer att bo under dagarna i Dalsland. Vi checkar in 
och äter en gemensam middag. Rummen på folkhögskolan har egen dusch 
och toalett, sänglinne och handdukar ingår. Även hiss finns. 
 
Söndagen den 18/6-2017 
Efter en god frukost tar vi åter plats i bussen. Vi startar dagen med att resa 
norrut upp till Håverud, där vi stiger på båten för att börja vår fina tur på 
Dalslands kanal med slussning på den imponerande akvedukten och sedan 
på sjöar och genom slussar upp till Långbron. Vi får uppleva en vacker sjöväg 
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som hade en stor betydelse för brukens framväxt under 1800-talet. Under 
båtfärden äter vi en god båtlunch.  
 
Därefter går resan söderut till 
Skålleruds kyrka, en mycket vacker 
kyrka i rödmålat trä och skiffertak 
som ligger intill sjön Nären. Den är 
vackert utsmyckad då också 
takbjälkarna är dekorerade med 
motiv. De äldsta målningarna finns 
ovanför orgeln och föreställer de 
fyra evangelisterna. 
 
Vi fortsätter sedan till det riksbekanta Sunnanå i Mellerud för att njuta av 
den vackra utsikten över Vänern. När vi återvänder till Färgelanda äter vi en 
gemensam middag på folkhögskolan. 
 
Måndagen den 19/6-2017 
När vi ätit frukost checkar vi ut från vårt boende. Vi börjar sedan dagen med 
ett besök i den natursköna örtagården i Dals Rostock. Färden går sedan 
söder ut ner till Trollhättan och de intressanta slussarna vid Göta älv. Här gör 
vi en trevlig historisk promenad bland de tre generationers slussar. Vi 
avslutar besöket i Trollhättan med att äta lunch innan vi startar hemresan. Vi 
gör sedan stopp längs hemvägen då var och en äter på egen bekostnad.  
Ca 20:00 är vi tillbaka i Finspång.  
 

Pris: 4 200:-, enkelrumstillägg 400:- 
Bussresa, boende del i dubbelrum, entréer, båttur, lokalguide 3 dagar,  
3 x lunch, 2 x middag, kaffe. 
 
Avbeställningsskydd: 200:-/person, berättigar till kostnadsfri avbokning mot 
uppvisande av läkarintyg.  
 

Betalning för resan skickas till Barks Buss bg 596-0208  
Slutbetalning för resan den 15/5-2017 Vi skickar inte ut några 

inbetalningskort. Viktigt! Märk betalningen med namn och resa.  
Glöm inte att meddela ev specialkost. Minsta antalet bokade  

för att resan ska genomföras är 15 personer. 
 

Välkommen att boka din plats hos 
Barks Buss 0122-50119 


