
Bli med Ås Seniorsenter på  
spennende opplevelser i Dalsland og Bohuslän! 

 Pris:    

 kr 3.450,-  pr. person i dbl rom/lugar. 
  
 

 Tillegg for enkeltrom: kr. 300,-  
  
 Prisen inkluderer: 
 * En natt på Tanum Strand Hotel, Grebbestad. 
 * Kanaltur på Dalslandskanalen. 
 * Besøk på Håverud Kanalmuseum. 
 * Guidet tur på Vitlycke Museum. 
 * Besøk på Koster med guide. 
 * 1 frokost, 2 lunsjer og 1 middag. 
     
 

  
 
 
 
 

  

 5 dagers tur med avreise 21. juni 2018 

2 dagers tur  - med avreise: 3. juni 2019 

Bli med på en hyggelig tur til våre naboer i øst - til det som også engang var en del av 
kongeriket Norge. Vi besøker Dalslandskanalen, engang en viktig forbindelsesåre mellom 
Värmland og Bohuslän. En perlerad av små innsjøer, viker og fjorder seiler vi gjennom på 
vår vei fra Långbron til Håverud. Overnatting på Tanum Strand Hotel som ligger idyllisk 
til rett i vannkanten ved Grebbestad på Bohuslänskysten.  Et besøk på Vitlycke museum i 
Tanum hører også med. Vitlycke er en del av verdens kulturarv - her får vi oppleve vår egen 
historie fra riktig gamle dager. Siden det er sommer gjør vi som tusenvis andre feriegjester 
har gjort før oss og avlegger et besøk på Kosterøyene. Her blir det omvisning før vi inntar 
vi dagens lunsj og kanskje blir det anledning til en riktig «Kostervals». 
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PROGRAM: 
 

Mandag 3. juni: Dalslandskanalen - Tanum Strand. 
Avreise fra Ås kl 09:00. Vi kjører via Ørje og videre inn i 
Sverige til Töcksfors og Årjäng på vei til Långbron. I dag skal 
vi besøke Dalslandskanalen som er en av de vakreste vannvei-
ene i Europa. Kanalen danner et bindeledd mellom små inn-
sjøer, viker og fjorder og strekker seg fra Vänern i øst og helt 
til grensen mot Norge i vest. Her finnes 31 sluser fordelt på 17 
slusestasjoner og anlegget stod ferdig i 1865.  
Vi går om bord i MS Dalslandia på Långbron og spiser lunsj 
samtidig som vi seiler nedover på Dalslandskanalen til Håve-
rud. Vi seiler over den berømte Håveruds-akvedukten som er 
et velkjent fotomotiv. Etter båtturen blir det tid til å se seg om 
i Håverud. Vi anbefaler en spasertur langs det vakre slusean-
legget samt et besøk på Kanalmuseet.  
Etter besøket her setter vi oss i bussen igjen og kjører mot 
kysten til Grebbestad og Tanum Strand Hotel. Hotellet ligger 
rett i strandkanten med flott utsikt utover sjøen. Middag på 
hotellet. 
 
Tirsdag 4. juni: Vitlycke - Koster - hjem. 
Frokost på  hotellet. Deretter setter vi oss i bussen og kjører til 
Tanum og Vitlycke Museum.  
Vitlycke Museum er et kunnskaps og opplevelsessenter byg-
get omkring helleristningene her og er en del av Verdens Kul-
turarv. Vi får en rundtur med guide som foregår delvis til fots 
og delvis med bussen. Bronsealdergården forteller om hvor-
dan livet artet seg og vitner hva som var viktig i hverdagen for 
folk på den tiden.  
Etter besøket her kjører vi til Strømstad hvor vi skal ut med en 
av Kosterbåtene for å besøke de velkjente Kosterøyene. Etter 
en times båttur, hvor vi får se masse av skjærgården ankom-
mer vi  Långegärdet Brygge. Her blir vi møtt av en guide og i 
elektriske biler får vi en sightseeing på Syd-Koster over til 
Eknäs Brygge. Herfra spaserer vi opp til Eknäs Skjærgårdsho-
tell  hvor vi skal spise lunsj. Etter lunsj tar vi båten tilbake til 
Strømstad før vi setter kursen hjemover. En liten handlestopp 
på Nordbysenteret blir det også anledning til. Ankomst Ås kl 
18:00. 
 
Dalslandskanalen: 
Tanken på en kanal som kunne forbinde indre Dalsland med 
Vänern og Vestkysten ble lansert på 1700 tallet. Etter mye 
planlegging ble arbeidet påbegynt i 1865 og allerede året etter 
stod kanalen ferdig. Kanalen består av en perlerad av store og 
små innsjøer, fjorder, sluser og sprengte kanaler og fikk stor 
betydning for så vel jernbruk og treindustrien i Dalsland før 
jernbane og bilene overtok. Forbindelsen er 24 mil lang og 
gjør det mulig å seile fra Gøteborg og over til Tistedalskana-
len i Norge. I dag er ikke vannveiene like viktige men området 
med sine mange innsjøer og idylliske småsteder er et populært 
turistmål med sine særegenheter og idylliske steder. 
 
Med forbehold om endringer i pris, valuta og innhold.  

Foto: Harri Blomberg  
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