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Kallelse
Vårutflykt till Såtenäs-Trollhättan-Göteborg
Lördag-Söndag 8-9 juni 2013 start kl. 7.00, Stallet Bofors
Med Mats Karlsson som bussförare går färden till F7, Såtenäs där vi dricker
förmiddagskaffe och besöker det militärhistoriska gårds- och flottiljmuséet under
ledning av Pelle Ährlund. Här finns både samlingar från flygflottiljen och från den
ursprungliga kulturbygden och herrgården Såtenäs.
Lunchen intas på restaurang Spiskupan i Bergagården på natursköna Hunneberg.
Därefter besöker vi det närbelägna Kungajaktmuseet Älgens berg, i muséet finns
en permanent utställning om bergens djurliv, älg, geologi, kulturhistoria och
kungajakt.
Resan går vidare till Saab-muséet på gamla NOHAB-området i Trollhättan. Där
finns en stor mängd Saab-bilar utställda. Här finns också möjlighet till
eftermiddagskaffe. Är vädret fint blir det möjlighet till strövtåg på egen hand i det
närbelägna sluss- och kraftverksområdet.
Dagen avslutas med inkvartering i 4-bäddsrum på Dalagärde vandrarhem 6 km
norr om Göteborg. Där äter vi en gemensam middag på restaurang Dalagärde
Kök & Bar som ligger i anslutning till vandrarhemmet.
Söndagen ägnas åt Skandinaviens största flyguppvisning ”Göteborg Aero Show”
på Säve flygplats. Här kommer det bästa av gamla och nya flygplan att flyga.
Flygplan som Spitfire, Mustang, DC3, Viggen och Gripen väntas delta.
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Priset för denna resa är häpnadsväckande låga 900 kr. Då ingår bussresa,
förmiddagskaffe, besök på Såtenäs, lunch på Bergagården, besök på
Kungajaktmuséet, besök på Saab-muséet, middag, övernattning, frukost och
flygshow.
Ta med örngott, egna lakan och handdukar för det ingår inte.
Medtag kläder lämpliga för utomhusvistelse under söndagens flygshow.
Antalet platser är maximerat till 30. Vi beräknar att vara tillbaka till Stallet, Bofors
vid 20-tiden på söndag.
Anmäl dig senast fredag den 31 maj till någon av nedanstående.
Observera att starttiden för denna resa är kl. 7.00.
Nils Johansson
Björn Edström
Owe Nilsson
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Länkar:
http://www.vastsverige.com/sv/lackokinnekulle/products/124916/F7-Gards-och-flottiljmuseum/
http://www.spiskupan.se/
http://www.algensberg.com/se
http://www.saabbilmuseum.se/
http://www.eliserohotell.se/dalagarde
http://www.aeroseum.se/goteborgaeroshow/index.html

