
  

Vi reiser til Trollhättan 
og bor 3 netter på Scan-
dic Hotel Swania - og 
bruker dette som base 
for utflukter til Göteborg 
og båttur på Dalslands 
Kanal.   

TUREN DAG FOR DAG: 
 
1. dag, mandag 4. juni 2018: Kristian-

sand - Trollhättan: Vi reiser fra Elkem 

kl 09.00 og kjører videre gjennom Aust-

Agder, Telemark og Vestfold langs E18. 

Kl 13.30 reiser vi med Color Line fra 

Sandefjord og nyter den vakre skjær-

gården mens vi seiler ut mot Færder 

Fyr og frem til Strömstad hvor vi bereg-

ner å være omkring kl 16.00. Her er 

det mulig å forhåndsbestille buffet til 

kr 199,- ved påmelding til turen. Iland-

stigning, og vi fortsetter sørover mot 

Uddevalla og videre til  Trollhättan  

hvor vi sjekker inn for middag og over-

natting 3 netter på Scandic Hotel Swa-

nia. Etter middag ønsker enkelte kan-

skje en rusletur fra hotellet og langs 

elva som byen ligger så vakkert til? El-

lers koser vi oss sammen på hotellet. 

 

2. dag, tirsdag 5. juni 2018: Utflukt 

til Göteborg: Frokosten på hotellet er 

som vanlig første post på programmet, 

før vi igjen inntar de behagelige setene 

i bussen; nå for å dra på utflukt til 

Göteborg. Vi starter med en tur på Vol-

vo museet, etterfulgt av en god lunsj. 

Deretter blir det tid på egenhånd og vi 

riktig koser oss og nyter å være turis-

ter. Utpå ettermiddagen returnerer vi 

til hotellet i Trollhättan for ny middag 

og overnatting.  

 

3. dag, onsdag 6. juni 2018: Utflukt 

til Dalslandskanal: Deilig frokost på 

hotellet før vi skal kjøre til Håverud. 

Her venter en av kanalbåtene oss og vi 

har lagt opp en hyggelig og interessant 

tur på Dalslands Kanal. Vi skal ta båten 

til Långbron, en tur på ca 3 timer. Un-

 

4 dager, 4.-7. juni 2018 



derveis spiser vi deilig lunsj om bord.  

Kanalen var i tidligere tider en viktig 

ferdselsvei. Den ble bygd i årene 1864-

1868 under ledelse av Nils Ericson og 

den regnes for å være totalt ca 250 km 

lang, derav ca 12 km som er gravd el-

ler sprengt ut. Etter en trivelig tur her 

med flotte opplevelser, returnerer vi 

om ettermiddagen til hotellet vårt for 

ny middag og overnatting. 

 

4. dag, torsdag 7. juni 2018: Troll-

hättan - Kristiansand: Frokost på 

hotellet før vi pakker og reiser 

hjemover. Først forbi Uddevalla, 

opp til Strömstad hvor vi rekker et 

stopp for litt shopping før vi er kla-

re for ferjeoverfart med Color Line 

kl 13.40 til Sandefjord. Her er det 

mulig å forhåndsbestille buffet til kr 

199,- ved påmelding til turen. Vi 

kjører i land, og videre opp til E18 

for deretter å 

følge den hjem-

over til Kristian-

sand. Når vi 

kommer så 

langt, har vi lagt 

bak oss 4 inn-

holdsrike dager 

fulle av opple-

velser. 

 
Påmelding til turen innen 1. april 2018.  

 
For påmelding og spørsmål om turen, henvendelse til:  

 
 
 
 

    Anne Marie Karlsen mobil: 982 81 147            
 
 

Alt hva du får med  

Risdal Touring   
 

v/30 - 39 deltakere  

 

kr 4.300,- medlemmer 
 

kr 4.890,- andre 

 

 

v/25 - 29 deltakere 

 

kr 4.500,- medlemmer 
 

kr 5.190,- andre 

 
 

; reise i moderne helturistbuss 
 

; dyktig sjåfør som er godt kjent og ser-
viceinnstilt 
 

; ferjeoverfart Sandefjord - Strømstad t/r 
 

; totalt 3 hotell overnattinger i dobbelt-
rom m/ dusj/WC  
 

; inngang på Volvo museet 
 

; båttur på Dalslandskanal 
 

; 3 frokoster 
 

; 3 middager 
 
 

; 2 lunsjer, på kanalen og i Göteborg 
 

; veiavgifter og bompenger 
 

 

Enkeltromstillegg kr 990,- pr person 

 
Forbehold om eventuelle endringer som en følge 

av forhold utenfor vår kontroll. 

 

 

Buffet på ferjen t/r kan bestilles 

ved påmelding til tur  

Disse koster kr 199,- pr buffet. 


