
Evert Taube og «A�» GöteborgsOperan Liseberg 

GÖTEBORG - Sveriges nest største by og nå skal de gla-
de trekkspillere i Lindesnes Trekkspillklubb «erobre» 

publikummet i vårt naboland. Lørdag 5. august er det 

klart for stort trekkspillshow i GöteborgsOperan - vak-

kert beliggende i havneområdet av den vestsvenske 

storbyen. Selvsagt rammer vi showet inn med et eget 

reiseopplegg - og vi reiser frem til vårt gode hotell al-

lerede torsdag. Hele 3 netter skal vi bo på hotellet 

som er innredet i de gamle verftshallene til sagnom-

suste Eriksbergsvärvet - Quality Hotel 11. Fredag 

kveld dekkes det til deilig aftensmeny i Eriksbergshal-

len - noen få dansetrinn fra hotellobbyen, og det blir 

både musikk og dans. Bli med til trivelige og late 
sommerdager i Göteborg. Nyt livet! 

4 dager : Torsdag 3. - søndag 6. august 2017 
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Dag 1, torsdag 3. august 2017 : Stavang-
er - Sørlandet - Grenland - Sandefjord - 
Strömstad - Göteborg, ca 600 km: Vi star-
ter ut fra de respektive påstigningsstede-

ne, fra Stavanger i vest og kjører E39 sør-

over mot Kristiansand. Mulighet for påstig-

ning. Videre østover E18. Nye turdeltakere 

kommer på. Underveis gjør vi selvfølgelig 

også småstopp - og snart går nok praten 

livlig! Kl 15.20 har vi avgang med Fjordline 

til Strömstad, og om bord har vi inkludert 

plass ved det store buffètbordet - med 

både varme og kalde retter. Turen over 

ytre Oslofjord tar ca 2 ½ time og vi an-

kommer kl 17.50 til Strömstad. Straks et-

ter tar vi fatt på kjøreturen sørover E6, 

frem forbi Uddevalla og Kungälv til Göte-

borg og vårt hotell hvor vi sjekker inn for 

overnatting 3 netter på Quality Hotel 11. 
 

Dag 2, fredag 4. august 2017 : I Göteborg 
eller frivillig utflukt, ca 200 km : Vi spi-
ser frokostbuffèt på hotellet før det er 

klart for enten eller ; frivillig utflukt til 

det store varehuset Gekås i Ullared eller 

tid på egen hånd  i storbyen Göteborg. 

Turen til Ullared tar knappe 1,5 timer, og 

vel nede blir det god tid til shopping. Ste-

det er ikke minst kjent fra TV-serien som 

går på kanalen TVNorge. Mat er det også 

mulig å få seg på området. Her er noe av 

det som står på Gekås Ullareds egne hjem-

mesider: Alt ved Gekås Ullared er stort. 

Meget stort. Varehuset ligger langt ute i 

en skog, nord for Falkenberg i Sør-Sverige, 

og ble grunnlagt allerede i 1963. Butikk-

arealet tilsvarer cirka seks fotballbaner. 

Nesten hver fjerde svenske handlet på 

Ullared i fjor. Ullared er rekordenes vare-

hus. I fjor var det 4,8 millioner kunder 

som kom til Ullared for å shoppe. Rekor-

den for antall kunder på en dag ble satt 

tirsdag den 30. juli 2013, da 27.500 var på 

ellevill shopping i Ullared. Gi beskjed ved 

påmelding til turen om du ønsker å bli 

med til Gekås! Etter en utbytterik shop-

ping dag går turen tilbake til vårt hotell i 

Gøteborg. Litt tid på rommet blir det nok 

anledning til, før det er klart for kveldens 

middag - det er dekket festlig opp i Eriks-

bergshallen som kun ligger noen få skritt å 

gå fra hotellresepsjonen. De flinke med-

lemmene i Lindesnes Trekkspillklubb spil-

ler utover kvelden opp til dans.. Stem-

ningen blir garantert på topp!  
 

Dag 3, lørdag 5. august 2017 : I Göteborg 
og trekkspillshow med Lindesnes Trekk-
spillklubb i GöteborgsOperan : Frokosten 
står dekket på hotellet også denne dagen - 

og vi gir oss selv god tid på formiddagen. 

Både fredag og lørdag legger vi til rette 

for shopping - enten i det velkjente, glass-

overbygde senteret Nordstand, midt i byen 

og rett ved sentralbanestasjonen - eller i 

byens paradegate Kungsportsavenyn. For 

de som vil, blir det også anledning til å 

besøke kanskje Sveriges mest berømte 

fornøyelsespark ; Liseberg. Selv om man 

slett ikke er interessert i karuseller og 

berg-og-dal-baner, er det en opplevelse i 

seg selv å titte på folkelivet og hvordan 

alle glade mennesker ko-

ser seg! Om kvelden kjø-

rer vi i fellesskap frem til 

GöteborgsOperan og til 

våre reserverte og inklu-

derte billetter til showet 

med Lindesnes Trekkspill-

klubb. Etterpå er det fritt 

frem ; på byen for å se på 

folkelivet eller tilbake til 

hotellet. 

Dag 4, søndag 6. august 
2017 : Göteborg - Ström-
stad - Sandefjord - Gren-
land - Sørlandet - Stav-
anger, ca 600 km : Tidlig 
frokost og avreise fra 

Göteborg allerede kl 08.30. Vi kjører nord-

over E6 og kommer frem til Strömstad i 

god tid til ferjeavgang med Fjordlines MS 

Oslofjord kl 12.00 til Strömstad. Anledning 

til å få kjøpt seg lunsj om bord, før an-

komst til Sandefjord allerede kl 14.30. 

Straks etter ilandstigning kjører vi opp til 

E18. Fra Kristiansand fortsetter turen 

langs E39 vestover mot Stavanger, med 

beregnet ankomst omkring kl 22.30. Av-

stigning etter hvert som vi kommer til de 

respektive hjemsteder.  

4 dager 
kun kr 5.330,- 

pr person 
 

Avreisedato: Torsdag 3. august 
2017 - retur søndag 6. august 2017 
 

Turprisen inkluderer: 
� reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør 

� ferjeoverfarter Sandefjord -  

Strömstad t/r 

� totalt 3 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på Quality 

Hotel 11 

� 3 frokoster 

� 2 middager på hotellet, 1 fredag 

kveld og 1 lørdag kveld 

� kveldsbuffèt inkludert drikke på 

ferjeturen fra Sandefjord 

� festlig aften med dans i Eriksbergs-

hallen like ved hotellet 

� utflukt til Ge-Kås om ønskelig 

� billett til show med Lindesnes 

Trekkspillklubb i GöteborgsOperan 

� veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom kr 825,- pr 

person totalt for alle 3 nettene. Til-

legg for lunsjbuffèt på returen søn-

dag, kr 259,- pr person. Bestill i til-

felle dette ved påmelding. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 
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