
 
 
BROMARF-RESA 4 – 9.7.2018 TILL VÄSTKUSTEN – BOHUSLÄN  
 

I år går vår resa till Sveriges västkust och Bohuslän som är svenskarnas 
sommarparadis nr 1. 

 
Reseprogram 
 
4.7.2018 kl 18.00 avgår bussen från Bromarf till Åbo, där Viking Lines M/S Grace avgår 

kl 20.55 
 
5.7.2018 kl 6.30 lokal tid anländer vi till Stockholm och kör till Södertälje för morgonmål på Hotell 

Scandic. Resan fortsätter via Örebro och Trollhättan till Uddevalla där vi checkar in på 
Hotell Bohusgården för 3 nätter. Gemensam middag på hotellet kl 18.00 

 

 
Hotell Bohusgården 

 
6.7.2018 Frukost på hotellet. 
 

Kl 8.30 träffar vi vår guide Margareta Järnberg som tar oss till Lysekil där vi gör en 
rundtur och har möjlighet att besöka Vikarvets båt och fiskemuseum.  

 Därefter åker vi över Gullmarsfjorden med en bilfärja för att ta oss till Skaftö.  
På denna ö besöker vi Fiskebäckskil och avslutar med en god lunch.  
 
Därefter beger vi oss till Evert Taubes ombesjungna öar Ängö, Flatö och Malö.  
 
Efter ett besök hos Handelsman Flink färjar vi över Malöströmmar till Orust 
 

                 
Handelsman Flink                      Över Malöströmmar till Orust               Malöströmmarna 

   
 Därefter vidare via Tjörnbroarna och Stenungssund tillbaka till Uddevalla. 
 

Gemensam middag på Gustafsberg kl 18.00. 
 
7.7.2018 Frukost på hotellet 
 



kl 8.30 åker vi norrut med E6an mot Fjällbacka. Där gör vi en promenad från kyrkan 
ner till Ingrid Bergmans Torg. Efter en stund på egen hand åker vi vidare till 
Hunnebostrand där vi gör ett besök på Stenhuggerimuseet.   
 
Därefter tar vi den lilla bron över Sotekanalen och kör norrut på Ramsviklandet till vår 
lunchrestaurang. 
 
Dagen avslutas med ett besök i Smögen som är känd för sin kilometerlånga brygga, 
som sommartid inbjuder till promenad och shopping i de f.d. sjöbodarna. 

 
8.7.2018 Frukost på hotellet.  
 

Utcheckning från hotellet. Hemfärden sker via Jönköping längs E4 som kallas 
Sveriges vackraste motorväg. Lunchmöjlighet i Motell Vätterleden. Resan fortsätter via 
Gränna. 
 
Kl 20.00 avgår Viking Lines Amorella från Stockholm till Åbo. Vi äter en gemensam 3 
rätters a la carte middag på båten genast efter avgång. 

 
9.7.2018 frukost på båten som anländer till Åbo kl 7.35. Hemfärd till Bromarf. 
 
Pris för resan  
 
 € 725,- 
 

Betalningen: Bromarv resekonto FI9140550012409096 
 
 € 325   20.5.2018 
 € 400   15.6.2018 
  
 
I priset ingår 
 
 Busstransporter  

Båtresor Åbo – Stockholm, Stockholm – Åbo i A-hytt  
3 rätters a la carte samt frukost på hemvägen 
Frukost Hotell Scandic Södertälje 
Hotell Bohusgården för 3 nätter med frukost samt 2 middagar 
1 middag på Gustavsberg 
2 st lunch 
2 dagar guidade turer med Margareta mellan kl 8.30 – 17.00 
Inträden till olika museer 

 
Bindande anmälningar senat 15.5.2018 
 
 info@wikstromsbusstrafik.fi 
 www.facebook.com/wikstromsbusstrafik 
 Eva Sjöholm 0400 426587 
 Mikael Sjöholm 0400 533386 
 Anders Strandberg 0400 437040 
 Auli Kulve 040 5341554 
 Magga Malm 0400 304990 
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