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Grebbestad med 
skaldjurskryssning 
20/8, 2 dagar

Medlemspris: 
2.050:-
I resans pris ingår:
• Bussresa t/r
• 1 övernattning i dubbelrum 
• Skaldjursbuffé
• Frukostbuffé
• Inträde Nordens 

Tomtemuseum

Tillägg per person:
• Enkelrum .......................... 300:-

Anmälan till:
Ulla Johansson 
070-238 60 82
ulla.tord@live.se

Anmälan och betalning 
senast 20 juni 2018 till 
SPF Jössebygden
Bankgiro 5707-3991   

Dag 1. Till Grebbestad
Avresa 08.00 från Arvika, Palmviken mot Grebbestad, där skall vi bo alldeles vid havet på trev-
liga Tanum Strand. Unna dig ett besök på den fi na spaavdelningen med pooler, bastubad och 
relaxytor med magnifi k utsikt över hav och skärgård. Promenera längs den fi na strandpromenaden 
in till Grebbestad centrum. På kvällen från hotellets brygga avgår båten som tar oss med ut på 
en härlig skaldjurskryss.

Dag 2. Till Håverud
Efter en god frukost buffé lämnar vi Bohuslän under förmiddagen för att utforska mer av Dalsland. 
Vi gör ett längre stopp i Håverud, där vi besöker det Nordiska Tomtemuseet som ligger i Dalslands 
Center. I Håverud uppmärksammas det att kanalen fyller 150 år i år, med många arrangemang 
och aktiviteter. Tid för lunch och egna strövtåg runt kanalområdet. Passa på att besöka utställning 
AKVEDUKT 1868 en utställning om mod, visioner, teknik och kommunikation. Efter en inne-
hållsrik dag styr vi åter resan mot Arvika dit vi beräknas komma vid 19.00 tiden.

En resa med saltstänk och mareld, när skaldjuren är som godast ! På en kvällskryssning 
njuter vi av havets läckerheter medan vi blir underhållna av musik och kanske en och 
annan rövarhistoria. Dag 2 ägnar vi åt att utforska delar av det vackra Dalsland.

www.tanumstrand.se
www.grebbestad.se

Dalslands Center. Akvedukten i Håverud.


