VANDRING I BOHUSLÄN
Engelholms Vandrarförenings långresa 2022 går till Bohuslän. Researrangör är Äventyrsresor. Så här beskriver

Äventyrsresor, som tillsammans med Nationalparksresor, har planerat arrangemanget.
Vandring i Bohuskustens dramatiska klipplandskap. Det här blir minnesvärda strövtåg över några av Bohusläns
mest storslagna områden med sina finslipade klippor och ljunghedar, oftast med havet som bakgrund. Den röda
bohusgraniten blandas med andra, yngre bergarter. Det finns rikligt med spår av inlandsisen i form av glaciala
skulpturer som rundhällar, jättegrytor, isräfflor och skärtråg. Resan innehåller också ett av våra 15 världsarv,
hällristningarna i Tanum samt avslutas med ett besök i Nordens Ark. En park som arbetar för att ge
utrotningshotade djur en framtid. Ni vandrar med erfarna färdledare, reser i klimatsmart buss, bor bra och äter
gott.
När:

27 augusti – 2 september 2022

Vart:

Grebbestad, Bohuslän

Pris:

10,700,- per person i dubbelrum (vid minst 45 bokade)
1,100,- tillägg för enkelrum
9,900.- per person i dubbelrum utan toalett
8,900.- per person i 4-bäddsrum utan toalett

I resan ingår:
⚫
Buss tur & retur Ängelholm – Grebbestad.
⚫
Restauranglunch dag 1 och dag 7
⚫

Övernattningar på Pensionat Fjorden med halvpension exkl. dryck
Adress till pensionatets hemsida: http://www.grebbestadfjorden.com/boende/pensionat/

⚫
⚫
⚫
⚫

Picknickluncher som vi själva gör vid frukosten
Två – tre vandringsgrupper med vandringsledare.
Busstransport till de olika vandringsområdena.
En båttur till Väderöarna. Kostnad för eventuell lunch på värdshuset tillkommer.

Övrig information:
⚫
Bussresa Ängelholm – Grebbestad
Påstigningsplats: Ängelholms Stadshus klockan 09:00
⚫

Beräknad hemkomst till Ängelholm den 2/9 klockan 17:00
Vi kan vara max 50 deltagare på resan och har 8 enkelrum till vårt förfogande. De resenärer
som vill dela dubbelrum måste själva hitta en rumskompis. Ange vid anmälan vem du bor
tillsammans med.

⚫

⚫

Anmälan kan göras tidigast måndagen den 7 februari kl. 09:00 på mejl till evfresor@gmail.com
eller i nödfall på telefon till Eva Tullberg på mobil 076-0131949. Sista anmälningsdag 25:e april
2022.
Följande uppgifter behövs:
Namn och adress
Telefonnummer (helst mobilnummer)
E-postadress
Typ av rum (anmälningsdatum gäller vid fördelning av typ av
rum) samt ev. rumskompis
Eventuella allergier eller andra önskemål vad gäller maten
Lunch på Väderöarna Ja / Nej

⚫
⚫

Alla som anmäler sig förväntas vara fullvaccinerade mot Covid-19.
Se även föreningens resepolicy innan du anmäler dig.
Efter sista anmälningsdag kommer Äventyrsresor att skicka ut bokningsbekräftelse och faktura.
En anmälningsavgift på 1500 kr betalas då. Slutlikvid betalas 40 dagar före avresa.
Vid ev. lunch på Väderöarna kan man välja mellan dagens fisk, dagens kött eller vegetariskt. Pris
179 kronor. Önskemål om maträtt lämnar vi vid ankomsten till Grebbestad. Självklart behöver
man inte beställa mat alls utan göra matsäck på morgonen istället.

Avbeställningsskydd
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Läs Äventyrsresors ”Allmänna resevillkor”
http://www.aventyrsresor.se/om-oss/resevillkor
Avbeställningsskydd vid sjukdom ingår ofta när du betalar med ditt kredit-/bankkort. Kontrollera vad
som gäller för ditt kort. Ta annars kontakt med ditt försäkringsbolag eller Gouda
försäkring, www.gouda-rf.se .
Beskrivning av vandringsdagarna
Gemensamma vandringar är planerade till samtliga dagar exkl. besöket på Väderön samt hemresedagen.
Vi går på småvägar, stigar och i vidsträckta inlandsis-slipade klipplandskap. I den bergiga och kuperade
bohuslänska terrängen upplevs ofta en kilometer längre än på många andra håll i Sverige.
Vandringarna går i två – tre grupper med olika hastighet och längd. I den långsammare gruppen kommer
ledaren ha mer tid att berätta om naturen utefter vägen. Vissa dagar kommer vi också kunna erbjuda
alternativ till de som vill gå på egen hand eller i egen takt.
Vandringsledarna, som Äventyrsresor/Nationalparksresor använder sig av, är personer med intresse
för natur och lokalhistoria. De är vana vid att leda vandringar i Bohuslän, många av dem är guider åt
Västkuststiftelsen. Det är en stiftelse som, förutom att vårda naturen, även anordnar guidade
vandringar i Bohuslän.

Som bas på vår resa har vi Grebbestad, en populär sommarort i norra Bohuslän och centrum för
Sveriges produktion av vilda ostron. Skärgårdsaktiviteter och skaldjur utmärker samhället, men också
den rika kulturhistorien med fornlämningar och en anrik fiskeindustri. Hamnområdet kantas av
fiskebåtar, pittoreska sjöbodar, caféer, butiker och restauranger.
Vi bor i Grebbestad på pensionat Fjorden, vilket vi har för oss själva. Huvuddelen av rummen är
vanliga hotellrum med toalett och dusch. Många har extra säng som standard. Det finns också några
enklare rum utan toa/dusch som även kan bokas som del i 4-bäddsrum. Dessa rum har våningssängar.
Blir gruppen full kommer även några stugor av olika slag att tas i anspråk.
Middagarna är 2-rätters och intas på pensionatet. De består av en stor del grönt, ofta med fisk.
Lunchen gör vi själva vid frukosten och äter som picknick ute i naturen. Dag 1 och 7 äts lunchen på
restaurang.

Några av de områden vi vandrar i
Tjurpannan saknar skyddande ytterskärgård och tillhör ett av Bohuskustens mest exponerade
fastlandspartier. Det utsatta läget och tidigare betesgång har format ett mycket öppet hed- och
hällmarkslandskap som ännu består. Området är lättströvat och från de många höjdpunkterna bjuds
storslagna vyer från fastlandet över skärgården ut mot horisonten i sydväst.

Ramsvikslandet är fyllt av vacker natur, vidsträckta klippor och fantastisk utsikt över västerhavet.
Klippornas rike bjuder in till härliga vandringsupplevelser. Klipporna är finslipade av inlandsisen med
jättegrytor, rundhällar och isräfflor. Här finns flera fina vandringsleder.
Väderöarna ligger för sig själva en dryg mil från fastlandet och består av några hundra öar,
klippholmar och skär. Här finns en av Bohusläns största sälkolonier. Det annorlunda klimatet ger en
spännande kombination av frodig grönska och karg utsatthet. Ornitologer, sportfiskare, dykare och
andra naturintresserade har mycket att upptäcka på ögruppen, både över och under havsytan. Här
finns en naturstig, värdshus och en fyrplats. Det är många öar och vikar, men det går inte att göra
några längre vandringar här. Man åker hit för den storartade naturupplevelsen.
Tanums världsarv: I Tanum har människor från bronsåldern huggit in tusentals bilder i landskapets
släta berghällar. Denna förhistoriska bildskatt är så innehållsrik och säregen att den finns med bland
världens samlade kulturarv på Unesco:s Världsarvslista. På Världsarvsleden tar man sig till tre olika
platser med spännande hällristningar: Lövåsen med sin shaman, Gerumhällen med slänggungan och
Sotetorp med skepp med människor som slår bakåtvolter.
På Nordens Ark har man ett 80-tal arter och raser från världens alla hörn. Vissa djurarter är idag så
hotade att de utan en insats av djurparker riskerar att försvinna för gott. Djuren i parkerna fungerar
som en ”räddningspopulation”. För en del arter kan djur födas upp och sättas ut i det vilda för att
förstärka den lilla population som finns kvar. Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge
hotade djur en framtid.

Frågor
Har du specifika frågor kring resans innehåll kan du kontakta Tomas Bergenfeldt,
tomas@nationalparksresor.se (helst) eller på tel 0705-561631.

Preliminärt program
OBS Busstiderna i Bohuslän avser tiden för tur- och returresa.

Dag 1: Buss från Ängelholm till Grebbestad

Lunch på vägen. Inkvartering i Grebbestad. Vandring på Världsarvsleden före middagen.
Buss 5 timmar inkl lunch, vandring 6 km
Dag 2: Tjurpannan och Stenhuggarleden
Vandring i Tjurpannans naturreservat norr om Grebbestad i 3 grupper. 4-7km.Vandringen går i ett
exponerat skärgårdslandskap och guiderna berättar lite mer utförligt om den speciella flora, fauna
och geologi som finns i området. Eftermiddagen vandring på stenhuggarleden i Sannäs. 4-6 km.
Under stenhuggeriepoken var här liv och rörelse året om men nu är det flesta husen bebodda
enbart sommartid. Trots att det fågelvägen bara är några km från Tjurpannan är naturen här
mycket mer skogrik.
Buss 20 min, vandring 9-12 km
Dag 3: Ramsvikslandet och Hunnebostrand
Vandring i tre grupper, start och mål på samma plats, Haby bukt. Om tiden medger kort vandring
på hemvägen i Hunnebo klovor.
Buss 2 tim, vandring 8-13 km
Dag 4: Hamburgön.
Två grupper start, och mål på samma plats. Färja från Hamburgsund till Hamburgön. Vi letar oss
ut via småvägar, stigar och berghällar ut på västsidan och så småningom upp på högsta punkten,
Huseberget. Ett stopp i Fjällbacka på hemvägen för kort vandring i Kungsklyftan (känd från Ronja
Rövardotter) och en tur upp till utsikten på Vetteberget.
Buss 1 tim, vandring 6-10 km
Dag 5: Båttur till Väderöarna
Trots namnet är Storön inte så stor, med max 2 km vandring. Avresa från hamnen i Grebbestad.
Lunch på värdshuset (ingår ej i priset) eller egen matsäck.
Om vädret skulle vara dåligt finns vissa möjligheter att byta dag på denna tur.
Båt 2 tim, vandring 1,5 tim
Dag 6: Vandring på Soteleden
Vandring på Soteleden som till största delen går en liten bit in från kusten i den bergsterräng där
skogen återerövrat markerna. Det finns många olika sträckningar och etapper men det som är
karaktäristiskt är att det går mycket upp och ner och att utsiktspunkterna ger fina vyer över både
hav och land.
Buss 2 tim, vandring 7-13 km
Dag 7: Hemresa. Nordens Ark.
09.00 Buss till Nordens Ark. Efter kort introduktion rundvandring på egen hand. Lunch i parken.
13.30 buss hem.
Buss 4 tim, vandring på egen hand i parken
Ordningen på vandringsdagarna kan ändras. Likaså är möjligheterna att variera
vandringarnas längd och sträckning stora.

