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BOHUSLEN

Fantastisk
Hotell

Avreise 26.mai - 4 dager kr. 5990,-

Gullmarsstrand
Gullmarsstrand Hotell ligger
så nærme vannet som det er
mulig å komme - hotellet
ligger på en langstrakt brygge
med utsikt over
Gullmarsfjordens øyer og
viker og dens unike
beliggenhet skaper en
fantastisk følelse av ro og
nærvær.

Fiskebäckskil
Fiskebäckskil er et av de eldste
og mest fremtredende
fiskeanleggene i Bohuslen helt
siden 1700-tallet. I siste
halvdel av det attende
århundre var Bohuslen
dominert av sildefiske,
tilberedning av sild og
transport av sild. I begynnelsen
av 1900-tallet ble det
oppdaget et nytt mønster her i
det lille samfunnet, det vil si at
fisker - og skiphus, begynte å
blande seg med de mer
storstilte - lyse hus både her
og der I løpet av denne tiden
ble også bygget rader av hus i
«Danskebergen». Dette var en
økning i status for
Fiskebäckskil, men fremfor alt
en tilpasning til den nye tiden
hvor utleie til sommergjester
var en god tilleggsinntekt.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Fiskebäckskil
Vår buss henter på avtalte steder om morgenen, og vi kjører
via Oslo, gjennom Østfold og krysser grensen ved Svinesund.
Dagens lunsj stop tar vi på Håby Rasta før vi fortsetter videre
mot Uddevalla hvor vi svinger av ut mot kysten.
På ettermiddagen er vi fremme i Fiskebäckskil og vårt flotte
hotell , der vi sjekker inn på Comfort hotell Gullmarsstrand
som ligger hele 0 meter fra havet!!
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Vi møtes til felles middag kl. 18.00 i hotellets restaurant

Dag 2 : Lysekil og Smögen

Reisefakta
• Bussreise

Vi befinner oss i Bohuslens vakreste samfunn, du kan velge
om du vil bruke dagen til egne aktiviteter eller bli med Kjetils
Bussreiser på en utflukt til Lysekil og Smögen:) Vi går ombord
sammen med reiselederen i en kommunal ferge som går fra
hotellet over til Lysekil. Vakker by å ankomme fra sjøsiden.
Sjåføren kjører rundt og plukker oss opp før vi fortsetter til
det store bad-og fiskestedet Smögen. Bryggen i Smögen består
av butikk, spisesteder og utallige båter så her tar vi oss tid til å
spise lunsj på egenhånd - alt fra ferske skalldyr til kalde
drikker! Vi fortsetter til Fjällbacka som er kjent etter Camilla
Läckbergs bøker - fint sted å gjøre en liten pause og vandre
litt rundt. Vi er tilbake på hotellet på ettermiddagen, slapper
av og nyter omgivelsen før vi er klare for kveldens middag;
Skjærgårdsbuﬀé servert under en båttur på Sotenkanalen
( 19.00 - 22.00 )

• 3 hotellovernattinger på flotte

hotell Gullmarsstrand med sin
unike beliggenhet
• Båttur på Sotenkanalen inkl

skjærgårdsbuffé
• 3 frokost
• 2 middager på hotellet
• Utflukt til Smögen og Lysekil
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 790,-

Dag 3: Marstrand og Tjörn ( utflukt )
Ny dag i flotte omgivelser med mulighet for nye eventyr: Hva
med å bli med en tur til Marstrand og Tjörn? Marstrand hadde
sin storhetstid på 1500-tallet da silden kom til, og senere
under 1800-tallet da mye av dagens trehusbebyggelse ble satt
opp. Ovenfor dette lille stedet troner Carlstens festning. Vi
får en guidet rundtur her med lokalguide før vi fortsetter til
mot Tjörn og gjør ett stopp i Pilane skulpturpark som har
blitt kåret til en av Europas 10 beste kunstopplevelser. Tilbake
til hotellet over Örust. Resten av dagen til egen disposisjon i
den fantastisk fine, gamle fiskebyen vi bor i:) Felles middag på
hotellet om kvelden

Utflukt:
Marstrand og Tjörn kr. 500,-

Dag 4: Fiskebäckskil - Østlandet
Med tungt hjerte må vi dessverre takke for oss etter frokost,
sjekke ut og vende snuten hjemover. Flere stopp underveis og
alle er hjemme i løpet av kvelden

