Lite trevligare…...
Lite mysigare……
Lite personligare……

SVEN-INGVARS TEMASHOW
I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD
Vår trubadur bjuder med er på Sven-Ingvars musik i Eskils Show medan vi kryssar i
Göteborgs Skärgåd. Tankar, allsång och frågelekar på temat Sven-Ingvars låtskatt.
Vi anpassar vår kryssning efter era önskemål, välj om ni vill bli upphämtade på Eriksbergskajen, Stenpiren eller i Skärgården för att börja er skärgårdstur. Det går lika
bra med en lunchtur där ni kan gå iland på exempelvis Hönö Klåva och besöka Fiskemuséet, som en kvällstur med allsång i solnedgången i skärgården.
Lunch eller middag bjuds ombord i en eller flera av våra salonger och självklart står
baren redo för våra gäster.

Följ med oss ut på en riktig skärgårdsupplevelse ombord på den 110 år gamla M/S
Eriksberg med dragspel, sång och dans!

Ingår i kryssningen
• Kaffe och smörgås
• Lunch eller middag
• Möjlighet till stopp på en av öarna
Pris
895 kr/per person inkl. busstransfer

Resa 1:

MARSTRAND - LYSEKIL
På turen mellan Marstrand och Lysekil färdas vi ut genom Albrektssunds kanal, vidare genom
Instö ränna. Vi passerar idylliska Rönnäng, Skärhamn, Jungfruhålet, Kyrkösund och Mollösund
innan fartyget lägger till vid Gullholmen.
Gullholmen
På Gullholmen kan du uppleva genuin skärgårdsmiljö och bada, strosa längs slingrande gränder
eller köp en glass och njut av vyerna i hamnen. Läs mer om vad du kan se och göra på Gullholmen på Västsverige.se.
Destination Lysekil
Åter ombord fortsätter sedan turen genom Snäckedjupet, Malö och Evert Taubes Flatön. Vi får
också se Bassholmen och Gullmarsfjorden innan vi når slutdestinationen Lysekil. Upptäck vad
som erbjuds i Lysekil.
Pris
895 kr/per person inkl. busstransfer och lunch.

Resa 2:

LYSEKIL - GREBBESTAD
Turen mellan Lysekil och Grebbestad inleds med vackra vyer när vi kryssar oss upp mot
Smögenbryggan.
Smögen
Väl framme vid ett av Sveriges största turiststopp får du möjlighet att ta del av det dignande matoch shoppingutbudet av lokala råvaror och hantverk.
Läs mer om vad du kan se och göra på Smögen på västverige.se
Destination Grebbestad
När det är dags att ta oss vidare ombord fortsätter vi genom Sotenkanalen, förbi Hunnebostrand
och upp mot Hamburgsund. Vi får också se Fjällbacka skärgårds rödskiftande klippor innan vi
vänder upp mot Grebbestad och går i land. Upptäck vad som erbjuds i Grebbestad
Pris
895 kr/per person inkl. busstransfer och lunch

