
 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring 

 

         Resa till Göteborg onsdag 10 november 2021 
                                   

           Guidad rundtur i det nya och gamla Göteborg  
 

                      
 
Avresa kl 09.00 gate 14 Resecentrum i Trollhättan. Vi åker till Göteborg där vår auktoriserade 

Göteborgsguide Jenny Almén Linn möter upp oss vid GöteborgsOperan. 
 

Vi fortsätter ut till Klippan och Älvsborgsbron. Här blir det tillfälle att berätta om Göteborgs 

tidigare historia och grunden till varför staden byggdes där den byggdes och hamnens 

utveckling från 1600-talet, via Ostindiefarartiden (1732-1813) fram till idag. 
 

Därefter kör vi genom Majorna, den genuina miljön för arbetarnas historia i Göteborg, vidare 

upp till Masthuggskyrkan för den vackra utsikten. Vidare till Slottsskogen (dåtid och nutid).  
 

Vi stannar vid Villa Belparc där vi serveras förmiddagskaffe och smörgås. 
 

Sedan blir det en rundtur med start Linnéstaden och Haga (från 1600-tal till idag) innan vi 

åker genom innerstaden med Gustaf Adolfs torg, Domkyrkan, Östra Hamngatan, Saluhallen, 

Avenyn och Götaplatsen. I innerstaden berättas det om hur det såg ut från början, om de olika 

bränderna, hur man har byggt upp staden igen och vilka satsningar som gjorts inför 400-års 

jubiléet. 
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Snart närmar vi oss Liseberg och Svenska mässan (satsningar inför 300-årsjubileet), samt 

vilka satsningar som gjorts och görs i samband med Göteborg 400 år. 

 

Vi fortsätter förbi Ullevi och nya Rättscentrum och ner mot Centralstationen och det nya 

område som planeras där. Därefter åker vi över den nya Hisingsbron till Norra Älvstranden, 

förbi Frihamnen och Sernekes ”Karlatornet” och Ostindiefararen Götheborg där guiden pratar 

om både dåtidens Ostindiska Compani och dagens satsningar inför nya seglatser och även om 

varvshistorien. Vi kör tillbaka till fastlandet över Älvsborgsbron och fortsätter ut till 

Långedrags värdshus, utmed de fina villakvarteren. Här stiger vår guide av bussen och vi 

skall avnjuta vår lunch på Långedrags Värdshus. 

Vi beräknas vara tillbaka i Trollhättan c:a kl 16.00. 
 

Pris  650 kronor  

Ingår: Bussresa 

Kaffe och ostfralla 

Auktoriserad Göteborgsguide  

Lunch (dagens fisk), bordsvatten, inkl salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe med kaka 

  

Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 4 oktober därefter till                 

Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 eller på 

mail  info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 22 oktober  

 

Obs! Har ni behov av specialkost p.g.a allergier ber vi er meddela detta direkt vid bokningen 

av resan. 

 

Betalningen oss tillhanda senast den 29 oktober.  

För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, adress, resans 

namn, datum för resan.  

 

 

Obs! Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet på grund av vägarbeten i 

Göteborg. 

 

Om ni önskar läsa vår GDPR policy så sänder vi den per post till Er. Ni kan även läsa vår 

GDPR policy på vår hemsida:  www.karlevertsbusstouring.se 

 

PS Vi förutsätter att ni är ”fullvaccinerade” inför resan DS. 

 

Hjärtligt välkomna ! 
 

 Aktiva Seniorer 

gm 
 

Karl-Everts Busstouring _____________________________________________________________________ 

Postadress  Telefon mail    info@karlevertsbusstouring.se           Bankgiro 
Kardanvägen 9 0520-325 43    453-6629   
461 38 Trollhättan                                     
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