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Onsdag 24 maj: 
Vi gör en tur till Saabs museum i Trolhättan. Det är fina och trevliga 
vägar dit och sannolikt får vi även titta in på Saabs fabrik. Start 9:30 
från Novotel. Avgift 50 SEK plus lunch i Trollhättan. Anmälan senast 
15 maj till Lennart Brick  via mail: packing@brick.se eller telefon +46 
31 336 52 62.

Torsdag 25 maj: 
Klockan 9:30 startar vi från Novotel för en tur till Blomberg vid 
Kinnekulle och en guidad genomgång av ett genuint vikingaskepp.
Avgiften 150 SEK inkluderar guidning ombord och vikingalunch.  
Anmälan senast 15 maj till Bengt Ericsson via mail: m-b.b-
e.ericsson@telia.se eller telefon +46 31 741 28 38.
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Program
Fredag 19 maj: 
Vi är alla inbjudna till 
välkomstmiddag på 
Novotel. 245 kr per 
person.
Anmälan senast 15 maj 
till Bosse Arnholm via 
mail: bosse@arnholm.se
eller telefon
+46 31 741 28 38.

Lördag 20 maj: 
Djupt nere i underjorden under Göteborg har vi hittat en gammal militär 
hangar med en massa gamla flygplan. Vi startar från Novotel klockan 
9:15. 150 SEK inkluderar något att äta.  Anmälan senast 15 maj till 
Lennart Brick  via mail: packing@brick.se eller telefon +46 31 336 52 62.
Klockan 13:30 lämnar vi Novotel för en rundtur i stan med en gammal 
spårvagn. Avgift 100 SEK. Anmälan senast 15 maj till Bengt Ericsson via 
mail: m-b.b-e.ericsson@telia.se eller telefon +46 31 741 28 38.

Söndag 21 maj:
Vi är på Tjolöholm Classic Car från 9:00 till 16:00. 

Ingen avgift för den som ställer ut sin bil.

Måndag 22 maj:
Vi gör en dagsutflykt genom det vackra 
Bohuslän och hittar ett trevligt ställe för 
lunch.
Start från Novotel klockan 10:00.

Tisdag 23 maj:
Ledig dag, men det är mycket du måste se i Göteborg.

Vi tipsar om de allra bästa ställena.

Fredag 26 maj: 
Vi startar från Novotel klockan 9:30 för en tur 
genom det fagra Västergötland till Torpa stenhus 
från 1400-talet. Mycket intressant att se utmed vägen. Avgift cirka 100 SEK plus lunch. 
Anmäl dig gärna till Tomas Börjesson på 0706 19 34 69 

Lördag 27 maj: 
Vi kör till Anten - Gräfsnäs museijärnväg och åker med tåget tur och retur. 200 SEK 
inkluderar lätt måltid ombord på tåget. Start 9:30 från Novotel. Anmälan senast 15 maj 
till Bosse Arnholm via mail: bosse@arnholm.se eller telefon +46 31 741 28 38.

Söndag 28 maj:
British Car Week Rally. Start från DFDS-terminalen klockan 10:00. Startavgift 100 SEK.
Målgång vid Göteborgs Maritima Centrum senast 14:00. Prisutdelning klockan 15:00.
Avskedsmiddag på Gothia Towers. 350 SEK per person. Anmälan senast 15 maj till 
Bengt Ericsson via mail: m-b.b-e.ericsson@telia.se eller telefon +46 31 741 28 38.
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Kvällsutflykter. Alla startar från Götaplatsen.
Måndag - Till Öijareds Golf Klubb och deras unika klubbhus. Startar 19:00.
Tisdag - Vi kör till Stora torget i Borås och strålar samman med Boråsbygdens alla
               bilentusiaster. Start 18:00.
               Vi hittar ett trevligt ställe att äta på.
Onsdag - En lantlig tur till Nolhagaparken i Alingsås. Startar 19:00.
Torsdag - En tur till Hyssna kvarn. Trevligt ställe. Fina vägar. Gott kaffe.
                 Startar 18:00.
Fredag - Vi kör till Kungsbacka för en enkel måltid.
                Startar 19:00.

Detta får du inte missa i Göteborg:
Universeum - Sveriges nationella upplevelsecentrum
Världskulturmuséet - Här visas all världens kulturer på ett nytt och spännande sätt
Konstmuséet- Detta museum har 3 stjärnor i Michelins Green Guide Scandinavia
Göteborgs Maritima Centrum - Gå ombord på en jagare eller en ubåt
Paddan-båtarna - Sightseeingbåtar som visar dig Göteborg ur ett spännande perspektiv
Elfsborgs fästning - Paddan-båtarna kan även ta dig hit, nyckeln till Göteborgs hamn
Botaniska trädgården - 430 hektar spännande växter och dessutom ett vidsträckt arboretum 
har 3 stjärnor i Guide Michelin
Trädgårdsföreningen - Här finns 5 000 rosenarter!
Liseberg - Nordens största nöjespark. En dag räcker inte för att uppleva allt!
Gunnebo slott och trädgård - Har fått EU:s kulturarvspris - Europe Nostra Award
Feskekörkan - Göteborgs legendariska fiskmarknad i en byggnad som ser ut som en kyrka 
Byggd 1874.
Saluhallen - Saluhallen på Kungstorget, byggd 1885, är en av Sveriges få genuina saluhallar 
som används fortfarande
Antikhallarna - 30 olika antikbutiker ryms i detta bankpalats byggt under 1880-talet
Volvos museum - Visst har du båge ägt och kört en Volvo. Här på muséet finns säkert en Volvo 
du varken sett tidigare eller ens hört talas om!
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