
Upptäck Bohuslän
- med klippor, hav och salta vindar
Med drömmar om vyer, musik  och mat från naturens skafferi varvat med 
historia som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden upptäcker vi Bohuslän 
tillsammans. Vi gör dagsutflykter med buss och båt . Evert Taube blev en 
gång rekommenderad av sin livmedikus att kurera kropp och själ ute bland 
Bohusläns klippor och stränder. Här skrev han Maj på Malö och många an-
dra visor.
Dag 1
På väg västerut stannar vi för förmiddags-
kaffe och lunch innan vi blir mottagna på 
vårt hotell. Efter middagen träffar vi vår 
guide som presenterar veckans program.
Dag 2
Vi reser mot Tjörn via Stenungsund och 
Tjörnbroarna. Vi ser på Valla kyrka och 
får berättelsen om Bohusläns starkaste 
kvinna, Margaretha Whitfeldt, som levde 
på 1600-talet. Vi tar en båttur till den ön 
Åstol där vi tar en promenad. Vi stannar 
till vid Nordiska Akvarellmuseet i Skär-
hamn. Vi avslutar dagen med middag på 
hotellet och Taubeafton med musik och 
berättelser.
Dag 3
”Taube-land”! Vi reser via Uddevalla och 

Orust. Färjor tar oss via Henån och Mor-
landa vidare via Malö-Flatö-Ängö till 
Handelsman Flink där vi serveras förmid-
dagskaffe. Vi besöker Skaftö, känt som 
”Saltön” i filmatiseringen av Viveka Lärns 
böcker. Vi tar oss över Gullmarsfjorden till 
Lysekil och fiskakvariet Havets Hus. Efter 
middagen har vi kvällen vi fri för egna ak-
tiviteter.
Dag 4
Vi besöker Solhems krukmakeri där vi 
serveras fm-kaffe innan vi reser vidare 
till hällristningarna i Vitlycke. Vi passerar 
de många fiskesamhällena utefter kust-
vägen via Grebbestad, Fjällbacka och 
Smögen och får en stund att flanera på 
den riksbekanta bryggan. Dagen avslutas 
med västkustbuffé under lite festligare 
former.
Dag 5
Vi beger oss till Uddevalla och besöker 
området Gustavsberg som är Sveriges 
första badort. Gustavsberg inrättades 
först som internatskola för pojkar av Gus-
tav III. Vi tar en liten omväg över Kinne-
kulle med utsikt över de stora vidderna.
Här serveras vår lunch innan vi tar sista 
etappen mot hemorten. På vägen stan-
nar vi för frivilligt eftermiddagskaffe.

PRIS:  6 995 KR
AVRESA:  20 AUGUSTI 2019
5 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Guide dag 2-5
• 3 förmiddagskaffe
• 5 luncher
• 4 middagar
• Del i dubbelrum inkl frukost
• Utfärder enligt program
TILLÄGG
• Enkelrum  1000 kr

PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN: Daneryds sjukhus, Entrévägen
Dag 1 KL:  09:00
Åter dag 5 ca kl   20:00

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

RESEFAKTA

Researrangör: Viatour Group AB 08-739 32 00 - www.viatour.se

ANMÄLAN SENAST 15 JULI
SPF Seniorerna Tibble Täby
Gunilla Rönnholm
Telefon: 0702-16 23 86
E-post: gunilla.ronnholm@telia.com
Christina Olausson
Telefon: 0705-75 85 37
E-post: 
christina.olausson@bredband.net
Betalning till:  Bankgiro 835-0928
  Viatour Group AB
Sista betaldatum:  20 Juli 2019

BETALNING: Anmälan görs till SPF Se-
niorerna Tibble Täby. Resebevis samt 
faktura skickas sedan från Viatour och 
bekräftas av resenären genom att an-
mälningsavgift betals inom 10 dagar. 
Slutbetalning av resan sker sedan senast 
30 dagar innan avresa.
PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.


