Höstresa till Bohuslän 30/8 - 2/9 2017 med Svenska Fornminnesföreningen

Onsdagen den 30 augusti. Från träslott till museum till slott igen.
Tåg från Stockholm kl 08.10, framme i Göteborg kl 11.30 (Var och en bokar och betalar sin
egen biljett).
Samling på Göteborgs centralstation kl 11.45 där vår gemensamma resa startar. Buss hämtar
och kör oss till Göteborgs stadsmuseum.
Lunch kan intas på museet ca 12.00 -13.00 på egen bekostnad
13.00 Guidad visning på museet av vikinga – och medeltidsutställningarna. Därefter
fortsätter färden till Gunnebo slotts vackra kultur- och naturmiljö med de rekonstruerade
trädgårdarna, nära Mölndal, om vädret tillåter. Färden fortsätter genom Göteborg till Gamla
Älvsborgs slott, vars lämningar finns vid Älvsborgsbrons södra fäste.
Ca 18.00-18.15 Ankomst till hotellet, Fars Hatt i Kungälv
19.00 Välkomstmiddag
Torsdag den 31 augusti. Forntid och medeltid.
07.00 – 08.30 frukost därefter avresa till Strömstad. Där besöker vi Blomsholm där vi finner
fornlämningar från stenåldern till medeltiden. I området finns Sveriges största domarring
och skeppssättningar. Grönehög är Bohusläns största gravhög från 400 - 600 f.Kr. Skee kyrka
är från 1100-talet. Vi återvänder söderut till Tanum och Vitlycke museum, en del av världsarvet. Guide berättar för oss om Vitlycke och vi besöker vid såväl närliggande hällristningar
som ett område några kilometer bort. Denna dag kan vi lämpligen också bese Svenneby
gamla kyrka.
18.30 ca åter på hotellet Fars Hatt i Kungälv.
Middag på egen hand.
Fredag den 1 september. Rundtur till Skaftölandet, Orust och Tjörn – kultur, natur och hav
i skön förening
07.00 – 08.30 Frukost.

08.30 avresa med buss norrut, förbi Uddevalla. Första stopp blir Bokenäs gamla kyrka, en av
Bohusläns äldsta, romansk absidkyrka från 1100-talet. Färden fortsätter till Dragsmarks
kloster, lämningar efter ett premonstratenserkloster från högmedeltiden. Lunch intas i det
vackra fiskeläget Fiskebäckskil på Skaftölandet. Därefter visning av konstnären Carl
Wilhelmssons villa och ateljé (Branta trappor upp till ateljén) följt av en kortare guidad
rundvandring i fiskeläget.
Kort besök i ett naturreservat, som visar prov på den bohuslänska naturen innan de
vidsträckta ek- och bokskogarna skövlades för skeppsbyggeriet.
Guidad vandring i Morlanda säteris trädgårdar och kulturmiljöer.
Dessutom kommer vi under dagen att bese minnen från bronsålder och järnålder i from av
gånggrifter och högar.
Under dagen lunch som ingår i resans pris.
18.30-18.45 ca åter på hotellet. Middag på egen hand
Lördag den 2 september. Lödöse museum och Bohus fästning.
08.00 – Frukost. Utcheckning
08.45 Avfärd från hotellet
9.00 Kungälvs kyrka
09.30 Samling vid Bohus fästning. Guidad visning
10.45 avresa till Lödöse museum Besök på såväl museet som utgrävning av Nya Lödöse
Under dagen lunch som Ingår i resans pris
16.00 avslutas resan på Göteborgs centralstation. Tåg mot Stockholm avgår 16.24 och
ankommer till Stockholm 19.46
Ändringar i programmet kan ske. Branta trappor och kuperad terräng förekommer på några
av besöksmålen.
Om man färdas med bil till Göteborg och Kungälv ingår fri parkering på hotellet Fars Hatt.
Anmälan görs dels genom inbetalning av 5.800:- (enkelrum), 4.800:- (dubbelrum) till Svenska
Fornminnesföreningens plusgirokonto, 53921-3, dels anmälan till klubbmästaren Yvonne
Lédel 070 6740508 alt. 08 712 72 43 eller via mail yvonne.ledel@telia.com. Sista anmälningsdagen är fredag den 14 juli 2017. Har du funderingar om något som rör resan, ring Yvonne
Lédel, se mobilnummer ovan.

