Vi guidar på besöksmål i Kungälv och Marstrand
Namn

Kontaktuppgifter

Språk

Lena Aldrin Jansson

0730-472831
lena.aldrin.jansson@tele2.se

Sv, Eng

Eva Borge

0707-315671
eva.borge@telia.com

Sv, No,
Eng

Elisabeth Bülow

0737-058256
elisabeth.bulow@home.se

Sv

Sven Olov Josefsson

070-5684680
12126@telia.com

Sv

Margareta Järnberg

0708-887686
margaretajarnberg@gmail.com

Sv, Eng

Ingrid Kenne

0768-549248
ingrid.kenne@telia.com

Sv, Ty

Mia Kristiansson-Klein

0739-852668
mia.kristiansson@comhem.se

Sv, Eng,
Ty

Eva Lagerman

076-2427226
eva.lagerman@telia.com

Sv

Lisbeth Lövhammer

070-5917661
lovhammer@zeta.telenordia.se

Sv

Bibbi Olsson-Eriksson

0733-213830
lisbeth@olssoneriksson.se

Sv, Eng

medlemmar i:

och

Vi erbjuder beställningsturer på svenska, norska,
engelska och tyska till våra olika besöksmål.
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Ragnhildsholmen

Vissa av turerna kan även erbjudas som bildvisning.

Vid den gamla slottsruinen berättar våra medeltidsklädda guider om
Borgens korta men intensiva historia, om hertigs Eriks riddarliv och
om den mäktiga fru Ingeborg. Ragnhildsholmen är idag en välbesökt
och känd fågellokal där bl a näktergal och rosenfink är kära gäster.
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Stadspromenad Vä
Västra gatan, Kungä
Kungälv

”Var och en som blomdoften nådde, såg genast för sig hela sin lilla
stad. Han såg den som blommornas stad...” Så beskrev Selma
Lagerlöf Kungälv! Kom med på en guidad stadspromenad längs
idylliska Västra gatan med välbevarad trähusbebyggelse från
1600-talet och framåt . Vår guide berättar om Kungälvs spännande
historia, som utspelat sig i den genuina miljön.

Frå
Från sill till badortsliv

Under vandringen berättas om Marstrands historia, sill, smugglare
och kungligheter. Vi går längs kajen upp mellan vackra hus i smala
gränder till kyrkan, vidare till badortssocietetens favoritplatser under
Kung Oscars tid.
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Båttur på
på Nordre älv till Marstrand

Följ med våra guider på promenad längs Östra gatan där de flesta
hus är uppförda i trä, vilket ger gatan en harmonisk prägel. Många
kända konstnärer har bott här och inspirerats av miljön. Turen startar
vid Kungälvs kyrka, som anses vara en av Sveriges vackraste barockkyrkor. Om detta och mycket mera berättar våra guider på
promenaden på ”Öster”.

Följ med på en avkopplande båttur längs Nordre Älv till Marstrand.
Vi passerar bl a Ragnhildsholmen och lyssnar till vår guide som
berättar om traktens spännande historia. Vi bjuder på kaffe, te, saft
och kaka. Båtturen tar två timmar.
Turen kan kompletteras med en guidad stadspromenad i Marstrand.
Ta ett dopp i havet i den gamla badortsmiljön eller strosa längs
kajen på Marstrandsön, innan den ordinarie bussen tar oss till
Kungälv.
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Stadspromenad Östra gatan, Kungä
Kungälv

Gamla kyrkogå
kyrkogården i Fontin

Vid den Gamla kyrkogården, som en gång i tiden kallades ”Svenskkyrkogården” , lyssnar vi till berättelser om kända och okända
Kungälvsbors spännande liv och märkliga öden.
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Klosterkullen och Kungahä
Kungahälla

Medeltidsklädda guider berättar om gamla Kungahällas historia
och bebyggelse. Vi får höra om när Kungahälla var Norges
sydligaste handelsstad, Sigurd Jorsalafare – Kungahällas egen
korsriddare, klosterliv och mycket annat av den medeltida historien
som utspelat sig här.

info@bohuslanguide.se

www.bohuslanguide.se

Båtturer i farvattnen runt Marstrandsö
Marstrandsön med omgivomgivningar till t ex Pater Noster kan också
också erbjudas

Promenaderna tar ca en timme vardera medan båtturen på Nordre
älv tar två timmar. Variationer på turerna överenskommes med
guiden liksom startplats och pris.

Välkommen att kontakta oss!

På omstående sida finns en förteckning över våra guider

