
Våra paketpriser nedan är baserade på programförslaget på föregående sida. Vi hjälper 
gärna till med förslag på andra resmål för att anpassa innehållet till just er grupp. 

Flera års erfarenhet av Bohusresor visar att fyra övernattningar ger en optimal upp
levelse, för färre begär offert.  Våra Bohusresor genomförs som folkhögskolekurser, 
 vilket innebär att lokal guide står till ert förfogande under hela vistelsen. Vi skräddar
syr Er resa efter Era önskemål. Priserna är per person exklusive bussresan. Besökande 
grupp bokar själv resan genom exempelvis ett bussbolag.

Boende i tvåbäddsrum .........  från 3 890 kr
Boende i enkelrum .................  från 4 690 kr

Vårt boende: Rummen i Ljunggården har dusch och 
toalett. Säng linne och handdukar ingår. Hiss finns. Ring 
för offert och för att diskutera resans innehåll.

Tack vare medlemskap i Visita omfattas våra resor av resegarantin hos Kammarkollegiet.

Vill du veta mer? Ljungskile folkhögskola
 Kurs och konferens, 459 80  Ljungskile
 Telefon:  052268 69 70
 Epost: konferens@ljungskile.org

 www.bohusresa.se

u Ljungskile ligger vid en havsvik innanför Orust, sju mil norr om Göteborg och två mil söder 
om Uddevalla. Buss och tågförbindelserna är mycket goda. Folkhögskolan ligger på en höjd tio 
minuters promenad från centrum.

Priser Upptäck Bohuslän!

”Ställets skönhet överträffar all min förväntan”
– Viktor Rydberg om Ljungskile 1866

Upptäck
Bohuslän!

Sommaren 2018

www.bohusresa.se

ölj med till de  unika hällristningarna i  Tanum, 
bryggan i Smögen, Havets Hus i Lysekil och andra 
 Bohuslänska kulturskatter. Vi gör dags turer med 

buss och båt.  Utgångspunkten är Ljungskile  folkhögskola 
mitt i Bohuslän. 

Vi har Bohuslän i våra hjärtan – och vi vill dela med oss!

F



✹BOHUS-

KUSTEN

världens sjunde 

vackraste 

vildmarksområde 

enligt TV-bolaget 

CNN!

Fjällbacka. Fiskeboa. Skaldjursbuffé.Tjörn – Tjörne kalv. Båttur ut till Åstol.

Ljungskile – i hjärtat  av Bohuslän!
L jungskile är en anrik gammal 

badort mitt i Bohuslän, 
nära alla de utflyktsmål 
som vi har tagit med i 

vårt programförslag. Här bor ni i 
bekväma hotellrum på vår vackra 
folkhögskola mellan hav och fjäll 
och njuter av den goda maten som 
vårt kök är känt för. 

Det stora utbudet av sevärdheter 
och upplevelser innebär att vi kan 
skräddarsy dagar av  rekreation, 
natur eller kulturupplevelser 
precis så som ni önskar. 

 Evert Taube blev en gång 
rekommenderad av sin 
livmedikus att kurera hälsa 
och själ ute bland Bohusläns 
klippor och stränder. Här i vårt 

saltstänkta landskap skrev han 
Maj på Malö och andra visor. 
Nu vill vi välkomna även er till 
vårt vackra landskap! Om ni 
önskar en musikalisk afton med 
västkusttema ordnar vi även det.

Vi har mångårig erfarenhet av 
att arrangera landskaps resor för 
grupper och kan lösa det mesta. 
Skriv ner era önskemål, så föreslår 
vi ett program och tar hand om 
alla bokningar, måltider och 
visningar. Varje dag följer vår lokala 
guide med Er och ger er en unik 
upplevelse.

Programförslaget är bara ett 
exempel. Hör av Er till oss så 
berättar vi om allt det andra! 

Referenser från tidigare grupper:
Inger Borg, 076801 45 63 
YlveTone Laag, 070312 90 28

DAG 1
Ankomst till Ljungskile folkhögskola på 
eftermiddagen. Inbokning, middag och 
välkomstsamling med programinforma
tion.

DAG 2
Frukost och avfärd mot Tjörn via Stenung
sund och Tjörnbroarna. Båttur ut på Mar
strandsfjorden. Promenad på fiske läget 
Åstol. Förmiddagskaffe. Lunch på trevlig 
restaurang. Vi stannar till vid Nordiska 
Akvarell museet i Skärhamn innan vi fort
sätter till anrika Sundsby säteri. Middag i 
folkhögskolans restaurang Västkustgår
den.

DAG 3
Avfärd efter frukost till ”Taubeland” 
via Uddevalla, Henån och Morlanda på 
Orust. Färja till Malö, Flat ön och Ängön. 
Förmiddags kaffe. Besök på Handelsman 

Flinks brygga, liksom Viveca Lärns ”Saltön” 
(Grundsund). Lunch där det passar. Färja 
över Gullmarsfjorden till Lysekil. Besök på 
 Havets Hus med bland annat fiskakvari
um och utställning innan hemfärd över 
Preemraffs lots utkik med hän förande utsikt 
över Brofjorden. Middag.

DAG 4
Resan går norrut. Vi besöker Solhems 
charmiga krukmakeri. Förmiddagskaffe. 
Besök vid Vitlycke hällristnings museum 
i Tanum. Lunch. Färd längs kust vägen 
genom bland  annat Grebbe stad, 
Fjällbacka och Kungshamn. Vi ser på 
 Sotekanalen. Promenad på den kända 
Smögen bryggan. Hemfärd via Munkedal.  
 Avslutningssamkväm med skaldjursbuffé.

DAG 5
Hemfärd – kanske via Sveriges äldsta bad
ort Gustafsberg eller Bohusläns museum.
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