
1–2 dagars tur 2012
Marstrand – Dyrön –  

Skärhamn – Fiskebäckskil

 Oförglömlig sjöresa med besök på  
Nordiska Akvarellmuseet, Saltarvet 

 och konstnärsateljéer.

Avgångar Marstrand
5 april • 4 maj •  1 juni • 8 juni  

24 aug • 31 aug • 7 sep • 28 sep

Avgångar från Fiskebäckskil  
påföljande dag.

KonstKryssning

2-dagarspaket inkl. kost, logi och entréer. 
Guide på Nordiska Akvarellmuseet, ateljébesök, 
guidning i Fiskebäckskil samt entré till Saltarvet.

Pris 2750 kr

Bokning sker genom Kulturbåtarna 
 Tel: 031-101015 • info@kulturbatarna.se

Ett samarbete mellan

saltarvet
gullmarsstrand

HOTELL OCH KONFERENS

N Y H E T !



Endagarsturen
5/4, 4/5, 1/6, 8/6, 24/8, 31/8, 7/9
Pris: 850 kr

8.00 Avresa från Nils Ericssonsplatsen i Göteborg. Ankomst 
Marstrand kl 9.00 där båten M/S Svea äntras. Kaffe och 
smörgås serveras på båten. Båten kryssar den vackra vägen  
genom Albrektsunds kanal och Instö ränna för att lite senare  
anlända den lilla ön Dyrön kl 10.00. Dyrön är en liten ö med ca 
270 åretruntboende, två hamnar, en restaurang, en mataffär, en 
inredningsbutik, en fotbollsplan, en bastu vid havet, en konstut-
ställning i bergrum och en guldsmed. Det är guldsmeden Tintin 
Hallding och målaren Mona Raotma-Karlsson som vi besöker, 
för att sedan fortsätta båtresan genom den vackra inre farle-
den som går tätt intill kobbar och skär mot Skärhamn. Skär-
hamn ligger på Tjörns västra sida och har sedan urminnes tider  
varit ett fiskesamhälle där husen klättrar längs hamnarna. 
I Skärhamn äter vi lunch på restaurang Vatten kl 13.00, som  
ligger i samma hus som Nordiska Akvarellmuseet, där vi får en 
guidad visning. Förutom museets fasta utställning visas under 
sommaren verk av konstnären Bill Viola. Därefter en guidad 
vandring längs bryggan till Johan Blooms Ateljé/Galleri FRI. 
Bussen tillbaka till Göteborg avgår kl 16.00. Det finns även möj-
lighet att boka till boende på Marstrands Havshotell.

Tvådagarsturen
5-6/4, 4-5/5, 1-2/6, 8-9/6, 24-25/8, 
31/8-1/9, 7-8/9
Pris: 2 750 kr

8.30 Avresa från Nils Ericssonsplatsen i Göteborg. Ankomst till 
Skärhamn där vi går på konstvandring på Johan Blooms Ateljé/
Galleri FRI. Skärhamn ligger på Tjörns västra sida och har sedan 
urminnes tider varit ett fiskesamhälle där husen klättrar längs 
hamnarna. Efter en guidad vandring längs bryggan i Skärhamn 
äter vi en god lunch på restaurang Vatten och får efter det en 

guidning på Akvarellmuseet. Resan fortsätter på havet norrut 
med båten M/S Svea längs med den vackra inomskärsrännan 
mot Fiskebäckskil, nära kobbar och skär, där vi bland annat 
passerar Kyrkesund, Mollösund och Gullholmen, alla pittoreska 
små fiskesamhällen. Väl framme i Fiskebäckskil checkar vi in på 
Hotell Gullmarsstrand som ligger precis vid strandkanten, där 
vi resten av eftermiddagen kan njuta av bastu i badhuset som 
vilar på vattnet och härligt havsbad. Lite senare serveras en två- 
rätters middag i den ypperliga, kvalitetsmärkta restaurangen 
där havet är skafferiet och utsikten underbar. Fiskebäckskil är 
ytterligare ett pittoreskt fiskesamhälle som blomstrar sommar-
tid med många besökare.

En stadig hotellfrukost inleder dagen innan vi besöker det 
unika galleriet Saltarvet där den fasta utsällningen innehåller 
en rad kända svenska konstnärer och sommarutställningarna  
adderar ytterligare upplevelser. En guidad tur genom Fiske-
bäckskil väntar av en flerspråkig guide. Vi passerar bland  
annat konstnären Carl Wilhelmssons hus. Lunchen avnjuts 
på Brygghuset i Fiskebäckskil kl 13.00. Därefter hoppar vi på 
en buss som tar oss söderut till Kungälv, en småstad med en 
fantastisk fästning som landmärke. Här besöker vi Yvonne  
Eklöfs (måleri) och Torbjörn Ahlströms (skulptur, grafik, smyck-
en) mysiga galleri i det gamla Rådhuset. Vi fortsätter med 
buss som tar oss den sista biten tillbaka till Göteborg och Nils  
Ericssonsplatsen cirka kl 16.45.

Kontakta oss för 
information och bokning:

Kulturbåtarna
Tel: 031-10 10 15
www.kulturbatarna.se

Marstrands Havshotell
Tel: 0303-240 200
www.marstrands.se

Gullmarsstrand Hotell & Konferens
Tel: 0523-66 77 88
www.gullmarsstrand.se

Konstkryssningar i Bohuslän
- ger härliga minnen för livet!


