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En 4-dagars resa till vackra Bohuslän där vi bl.a. besöker de platser som betydde mest 

för Evert Taube och som gav honom inspiration till dikter och visor.  
 

11/6-2018 utresedag 

08.00 Avresa från Bålsta mot Ljungskile. Stopp under vägen för busskaffe och en bensträckare. Lunch 

på Tre Älgar i Grästorp. 15.30 Beräknad ankomst, incheckning. 

19.00 Gemensam middag. 20.30 Välkomstsamling inkl. programinformation av vår guide. 

 

12/6-2018 Malö – Flatö – Ängö 

07.15 Frukost i Västkustgården. 8.30 avresa via Orust och Malö strömmar – besök hos handelsman Flink. 

Besök på fiskeläget Grundsund, känt från TV-serien Saltön. Efter lunch fortsätter vi över 

Gullmarsfjorden till Lysekil och innan vi styr mot Ljungskile besöker vi Brodalen med sina vackra 

hällristningar. 19.00 Gemensam middag. 20.30  Taube –kväll med sång och musik 

 

13/6-2018 Smögen och Hållö 

07.15 Frukost. 830 avresa mot Smögen och vidare med färja till Hållö. Här besöker vi ön och Hållö fyr. 

Efter gemensam utelunch besöker vi på vår hemväg Sotekanal och Svenneby gamla kyrka. 

19.00 Gemensam skaldjursbuffé  

 

14/6-2018 hemresedag 

07.15 Frukost, utcheckning. Vi avreser 08.30 mot Uddevalla, vi promenerar längs strandpromenaden 

”Sveriges första badort Gustavsberg”. Vårt sista besök blir Bohusläns museum. Lunch på restaurang 

Kajkanten beläget i Bohusläns museum.  

13.30 Avresa mot Bålsta med stopp för busskaffe. Beräknad hemkomst c:a 19.00 

 

PRIS:  5000-5400 kr beroende på antalet deltagare 
Vid enkelrum tillkommer 600:- (avser 3 nätter) 

 

I priset ingår: Bussresa i helturistbuss, busskaffe t/r, inkvartering del i dubbelrum,  

3 frukostar, 4 luncher inkl. bordsdryck, 3 middagar inkl. bordsvatten, utflykter enligt program, guide 

från ankomsten till Ljungskile till avslutningen i Bohusläns museum. 

 

Information SPF Håbo: Anmälan tisdag 17 april kl. 09.00 (gäller även mail) –t.om. 26 april till Lennart 

Carlsson, telefon: 0705-697574, E-post: lennart5592@gmail.com.  

 

Bokningsbekräftelse med inbetalningsavi skickas från Resekompaniet. 

http://www.resekompaniets.se/
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