Kom med på


Finlands svenska hembygdsförbunds resa till Sveriges västkust 27.8 - 1.9.2018      
                                                    
Finlands svenska hembygdsförbunds sommarresa går i år till den vackra Västkusten och Bohuslän. Vi börjar med att bekanta oss med Göteborg, både från land och vatten. Därefter fortsätter vi norrut. Vi åker ”Nio öars väg” över Orust och med färja över till Evert Taubes ”rike”. Vi får uppleva några av de fina platser som inspirerade Evert Taube till flera av hans visor, fantastiska vyer och intressanta besöksmål. Platsen för Ingrid Bergmans sommarvistelser och Camilla Läckbergs deckare finns med på programmet och också en inblick i bronsålderns värld bl.a i form av bilder uthuggna i landskapets berghällar. Vi besöker även Smögen, ett gammalt fiskesamhälle i det yttersta havsbandet av Bohuslän och Smögenbryggan som är Bohusläns mest besökta sevärdhet.


Måndag 27.8.
Hangö Trafiks buss samlar upp resenärer enligt senare fastställd tidtabell och rutt.
Viking Lines m/s Grace avgår kl 20:55 från Åbo, fönsterhytter. 

Tisdag 28.8.
Ankomst till Stockholm kl 06:30. Resan går genast söderut med ett stopp för frukost i Stavsjö. Färden fortsätter till Gränna där vi har ett längre stopp med lite egen tid samt lunch. På eftermiddagen anländer vi till Göteborg där vi får uppleva staden från vattnet i form av en tur med de populära sightseeingbåtarna, Paddorna.  
Till kvällen checkar vi in på Hotel Fars Hatt för en natt. Middag på hotellet.

Onsdag 29.8.
Frukost på hotellet. Förmiddagen tar vi oss an Göteborg i sällskap med en lokalguide. Lunchen äter vi i den unika Fiskekyrkan. Därefter fortsätter färden norrut tillsammans med en lokal guide. Fantastiskt vackra vyer, genuina fiskelägen, ”Nio öars väg” över Orust till Evert Taubes ”rike”, Malön, Flatön, Ängön och Handelsman Flinks Handelsbod upplever vi under färden. På kvällen checkar vi in på Hotell Vann Spa i Brastad. 
Gemensam middag på hotellet.

Torsdag 30.8.
Frukost på hotellet. Vi fortsätter norrut i sällskap med lokalguiden. Förmiddagen ägnas åt hällristningsområde och museum samt platsen för Ingrid Bergmans sommarvistelser och Camilla Läckbergs deckare. Lunchen äter vi i Hamburgsund innan vi fortsätter färden mot Svenneby Gamla kyrka från 1100-talet för att sedan till eftermiddagen avsluta i Smögen där det blir egen tid på bryggan, Bohusläns mest besökta sevärdhet.
Tillbaka i Brastad för middag på kvällen.

Fredag 31.8.
Utcheckning från hotellet efter frukosten. Vi startar färden mot Stockholm och stannar i 
Sjötorp för lunch. Senare på dagen gör vi ett stopp i Nykvarn där vi avnjuter eftermiddags-
kaffe i härlig slottsmiljö på Taxinge slottscafé.
Kl 20:00 har m/s Amorella avgång från Stockholm, Seaside hytter. Buffet.

Lördag 1.9.
Sjöfrukost. Ankomst Åbo kl 07:35, transport till påstigningsorterna.

 
PRIS  895 EUR per person i dubbelrum/A-hytt. 
I priset ingår: 
båtresorna Åbo-Stockholm-Åbo i delad A-hytt, tre nätter i dubbelrum, fem frukostar, fyra luncher, fyra middagar, en kaffepaus, lokal guide och inträden enligt programmet, buss och chaufför med hela vägen, reseledare Anneli Hofer.
Tillägg för enkelrum/A-hytt 163,50 EUR
Reseförsäkring ingår inte.

Ansvarig researrangör är Hangö Trafik – Friman Resor. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.
Anmälningar till Hangö Trafik - Friman Resor  tel 019-248 1090, info@frimanresor.fi 
eller annika.simonsson@frimanresor.fi 





