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

Upptäck
Bohuslän!
Sommaren 2019

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!

Våra paketpriser nedan är baserade på programförslaget på föregående sida. I alla
paket ingår helpension. 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 upplevelse. Begär offert för andra upplägg.
Boende i tvåbäddsrum.......... från 4 100 kr
Boende i enkelrum.................. från 5 100 kr
Vårt boende: Alla rum har egen dusch och toalett.
Sänglinne och handdukar ingår. Hiss finns.
Tack vare medlemskap i Visita omfattas våra resor av resegarantin hos Kammarkollegiet. Våra Bohusresor genomförs som folkhögskolekurser, vilket innebär att lokal guide
står till ert förfogande under hela vistelsen. Priserna är per person exklusive bussresan.
Besökande grupp bokar själv resan genom exempelvis ett bussbolag.
Vill du veta mer?

Ljungskile folkhögskola
Kurs och konferens, 459 80 Ljungskile
Telefon: 0522-68 69 70
E-post: konferens@ljungskile.org
www.ljungskile.org/korta-kurser/bohusresa-for-grupper
Facebook: facebook.org/bohusresor/

D

römmer du om klippor, hav och salta vindar? Vill
du ta del av en spännande historia som sträcker
sig tusentals år bak i tiden? Önskar du en resa
där vackra vyer och härlig musik varvas med mat direkt
från naturens skafferi? Låter det trevligt att umgås med
vänner samtidigt som du fördjupar dina egna kunskaper
inom natur och kultur?
Välkommen att upptäcka Bohuslän tillsammans med
oss! Med buss och båt gör vi dagsturer från Ljungskile
folkhögskola. Vi har Bohuslän i våra hjärtan – och vi vill
dela med oss!

www.ljungskile.org

Välkommen
till Ljungskile!

I

men för att skapa unika upplägg tar vi
hjärtat av Bohuslän, på behändigt
gärna emot förslag och idéer på vad just
avstånd till landskapets alla utflykts
mål ligger Ljungskile. Här, i den anrika er grupp är intresserad av.
Vi tar hand om allt, skräddarsyr ett
gamla badorten, hittar ni vår vackert
program och bokar besök, måltider och
belägna folkhögskola. Vi erbjuder
bekväma hotellrum och utsökt mat, mitt visningar. Dessutom följer vår lokala
guide er var dag, för att säkerställa att er
mellan hav och fjäll.
tur blir precis så bra och innehållsrik som
Evert Taube blev en gång rekom
ni önskar!
menderad av sin livmedikus att kurera
Följande programförslag är endast ett
kropp och själ ute bland Bohusläns
exempel på hur axplocken ur en resa
klippor och stränder. Här i vårt
skulle kunna se ut. Hör av Er till oss så
saltstänkta landskap skrev han Maj på
Malö och andra visor. Nu vill vi välkomna berättar vi mer!
även er till oss! Vill ni inte bara uppleva
Taubes miljö utan även hans musik? Då
ordnar vi gärna en konsert med
västkusttema! Vi har arrangerat
Referenser från tidigare grupper:
resor för grupper i många år och
Lennart Karlsson, Bålsta, 070-569 75 74
kan lösa de flesta önskemål! Vi
Åke Jöneby, Örebro, 070-569 97 99
har färdiga resor som förslag,

Smögen.

Grundsund.

Programförslag 2019
DAG 1
Ankomst till Ljungskile folkhögskola. Incheckning, middag och programinformation.
DAG 2
Tjörn via Stenungsund och Tjörnbroarna. Båttur
till den pittoreska ön Åstol där vi tar en promenad.
Vi stannar till vid Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn innan vi fortsätter till anrika Sundsby säteri.
DAG 3
”Taube-land”! Färjor tar oss till Handelsman Flink
och vidare till Skaftö, mer känt som ”Saltön” i
filmatiseringen av Viveka Lärns böcker. Vi tar
oss över Gullmarsfjorden till Lysekil och akvariet
Havets Hus.
DAG 4
Solhems charmiga krukmakeri och därefter
hällristningarna i Vitlycke. Ett pärlband av
fiskesamhällen utefter kustvägen; Grebbestad,
Fjällbacka och Smögen där vi givetvis flanerar på
den riksbekanta bryggan. Kvällen avslutas med
en dignande västkustbuffé.
DAG 5
Hemfärd – kanske via Sveriges äldsta badort
Gustafsberg eller Bohusläns museum.

Din guide.

Hållö.

I
Evert Taubes
fotspår

”Som blågrå dyning bohusbergen
rullar
i ödsligt majestät mot havets rand.
Men mellan dessa kala urtidskullar
är bördig jord och gammalt
bondeland”

S

å börjar visan, som blir vårt
ledmotiv för vår resa tillsammans med er genom Bohuslän.
Låt oss gemensamt följa i Evert
Taubes fotspår!
Vill din grupp fördjupa sig
ytterligare i vår nationalskalds
musik och lyrik och besöka flera
av de platser som inspirerade
honom? Vi lägger t ex en dag på
Hållö, där Evert var mycket som
barn och där Briggen Blue Bird
gick under i den kända visan. Vi
utlovar några musikaliska dagar i
fantastisk miljö! Kontakta oss för
offert för en riktig Tauberesa.

