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Blot en sejltur fra Frederikshavn over Østersøen ligger Sverige. Og i Sverige ligger
Gøteborg – Skandinaviens næststørste by. Byen ligger smukt ved Göta Älvens udløb i
Kattegat og er med sine kanaler en herlig oplevelse. Gøteborg blev grundlagt tilbage i
1612 af den svenske kong Gustav II Adolf. Han drømte om at anlægge byen efter
hollandsk mønster omkring et system af kanaler. For på den måde var der plads flere
steder til at både kunne sejle helt ind til byen med handelsvarer. Sverige er næsten
synonym med Volvo. Derfor tager vi lidt nord for byen og besøger det spændende
Volvo-museum. 

Over Østersøen
Først på formiddagen kører vi fra Herning og Silkeborg mod Frederikshavn, hvor vi
med Stena Line færgen sejler mod vores svenske naboer. Inden vi forlader Danmark,
holder vi passende pauser og får en frokostsandwich. Efter et par timers sejlads
ankommer vi til Gøteborg. 
Vi indkvarteres på det moderne First Hotel G, der ligger i gåafstand til blandt andet
Dronningetorvet og byens mange lækre butikker. Første aften spiser vi fælles
aftensmad på hotellets restaurant.

Byen kanaler og gamle voldgrave 
Vores rejseleder Karsten kender Gøteborg som sin egen baglomme. Han tager os
med rundt og giver en introduktion til byen og viser os de gode steder, hvor man kan
spise en lækker frokost og finde de bedste butikker – alt imens han fortæller ivrigt
om Gøteborgs historie. Herefter er det tid til at gå på opdagelse i byen og spise
frokost på egen hånd. 

Senere på dagen skal vi på kanalrundfart. For vandet løber stadig i kanalerne og i de
gamle voldgrave i Gøteborg, som det gjorde tilbage i 1612. Med en svensktalende
guide – den danske rejseleder skal nok holde os opdateret på dansk, skal vi opleve
den historiske by fra vandsiden. De historiske bygninger med en helt særlig
arkitektur får tankerne tilbage på en svunden tid. På sejladsen sejler vi også under
byens imponerende 20 broer, der hver dag forbinder byens trafikanter. Efter endt
kanalrundfart er resten af dagen til fri disposition. 

Den svenske mastodont 
Vi tjekker ud af hotellet fra morgenstunden og kører nord på. Her skal vi nemlig
besøge Volvo-museet. Mange har en mening, et minde eller noget helt tredje om de
firkantede biler fra vores nordlige broderland. Måske får du tankerne tilbage på en
politibil fra Olsenbanden? Eller måske var din første største kærlighed en Volvo 242?
Uanset hvad, så er Volvo-museet en mindeværdig oplevelse. Mange af de ikoniske
biler er udstillet på museet og med en rundtur får vi helt sikkert nogle historier om
Volvo, som vi ikke kendte. 

Program



Kørsel i 4-stjernet bus
Færgeoverfart med Stena Line
Erfaren rejseleder 
Frokostsandwich på udturen
2 overnatninger med morgenmad på 4-stjernet First Hotel G
Aftensmad på hotellet første dag
Gåtur i Göteborg med vores rejseleder
Entré og rundvisning (Svensk) på Volvo museet
Kanalrundfart i Göteborg (Svensk/engelsk)

Efter et spændende besøg hos Volvo, skal vi nyde vores frokost i West End (for egen
regning), hvor der skal vælges mad fra fire forskellige lækre madboder. Herefter er vi
klar til at kører direkte tilbage til Göteborg og ombord på færgen hjem til Danmark. 

Forventet hjemkomst i byerne mellem klokken .21.45- 22.45.

Prisen for denne rejse er 3375 kroner for avisens abonnenter. Eneværelsestillæg
koster 950 kroner. Og ønsker du en bestemt plads til bussen kan dette tilkøbes for
100 kroner per person.

Prisen er inklusive: 

Tilmeld dig til Læserklubben når det passer dig på mail@laeserklubben.dk eller på
96263756/96263757 inden for avisens åbningstid mandag - torsdag 08.00-16.00 og
fredag 08.00-15.30. 


