Svendborg Marineforening har i samarbejde med ”de graa busser”
arrangeret en
4 dags tur til Gøteborg i dagene 1 – 4 september 2020.
Tirsdag d. 01.september
Kl. 08.00i Kører vi fra Torben Tranbergs parkeringsplads, Ryttervej 4, (hvor der er fri parkering for
deltagerne). Turen går over Storebælt til Sjælland, hvor vi skal med færgen i Helsingør.
Undervejs gør vi et stop for kaffe og rundstykker. Vi tager færgen til Helsingborg, overfarten tager
cirka 20 minutter, turen går derefter mod Göteborg, med forventet ankomst ca. 14.00, og
indkvartering på Hotel Scandic Opalen. Efter indkvarteringen er der en 50 minutters sejltur med
”Paddan” rundt i Göteborgs kanaler og havn, hvor man får et flot indtryk af byen. Efter sejlturen er
der tid på egen hånd, indtil kl. 19.00, hvor der er middag i hotellets restaurant.
Onsdag d. 02.september.
Efter morgenmad på hotellet, er der afgang med bussen kl. 09.00. For at køre til Trollhättan, ca. 1
times kørsel. I Trollhättan er der mulighed for at bese sluserne, trafikken på Göta älven, eller måske et
besøg på det gamle vandkraftværk. Kl. 13.00 kører bussen igen fra Trollhättan mod Gøteborg.
Undervejs holdes pause ved Hotel og rasteplads ”Lilla Edet”, hvor der er mulighed for frokost for egen
regning, eller se sig om i den smukke omegn. Efter ankomst til hotellet er der tid til afslapning eller
shopping, inden vi igen kører med bussen Kl. 18.45 til Barken ”Viking” hvor der spises middag.
Torsdag d 3. septem ber. Efter morgenmad på hotellet, kører vi med bussen kl. 09.30 til
Ostindienfareren ”Götheborg”, der ligger i Göteborg havn. Skibet er en tro kopi af et skib, bygget i
1738, som forliste udenfor Göteborg i 1745. Kopien er bygget i 2003, og sejlede til Kina og tilbage i
2005 – 2007. Ligger nu som museumsskib i havnen.
Efter besøget køres til Flottans Männ, (Marineforeningen) som byder på frokost i Deres lokaler.
Det vil se pænt ud om vi møder i ”uniform” til frokosten.
Efter frokosten er der tid på egen hånd i byen, til kl. 19.00 hvor der er middag, i restauranten på hotel
Opalen.
Fredag d. 04.september
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører kl. 09.00 fra Göteborg. Vi kører ad kystvejen langs
Kattegat til Varberg, hvor der bliver et stop hvor man kan besøge Varberg fæstning der ligger ved
havet.
Derefter fortsættes til Hälsingborg og færgen til Danmark Inden ankomst til Hälsingborg finder vi et
hyggeligt sted, hvor der er mulighed for lidt frokost, for egen regning.
Det forventes at vi ankommer til Svendborg ca. 18.00
Mindre ændringer i programmet kan forekomme.
Prisoversigt med ophold på Hotel Scandic Opalen Göteborg:
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Pris pr. person 4 dage:
Enkeltværelsestillæg:
Prisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kr.
Kr.

4.400 900, -

inkluderer:
Bus i 4 dage inkl. broafgift
Færge fra Helsingør - Helsingborg t/r
Kaffe og rundstykke 1. dag
3 nætter på Hotel Opalen med morgenmad.
Aftensmad på hotellet tirsdag og torsdag.
Aftensmad onsdag, på Barken ”Viking”.
Sejltur med ”Paddan”.
Bustur til Trollhättan.
Entre til Ostindienfareren ”Götheborg”
Frokost hos Flottans Männ, torsdag.
Drikkevarer til måltiderne er altid til egenbetaling.

Tilmelding:
På de opsatte lister i M arinestuen, eller på foreningens hjemmeside.
Seneste tilmelding er mandag den 22. juni 2020.
Depositum kr. 1.000 pr. deltager betales senest m andag den 22. juni 2020.
Restbetalingen skal være indbetalt senest lørdag den 25. juli.
Indbetalinger skal ske til M arineforeningens konto: Reg. Nr. 1551 konto 3224636393
Det er vigtigt med en rejseforsikring, og det blå EU sundhedskort,
da det gule sygesikringskort ikke dækker udlandsrejser.
Valuta: Svenske kroner har en kurs på 0,71 kr. (Februar 2020.)
Turen gennemføres med mindst 30 og højst 50 deltagere.
Buschauffør: Preben Leest.
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