
 
 

Fotoresa till Bohuslän 29/5 - 1/6 2014 
 
Bohuslän – Sveriges framsida enligt många. 
 
Biofoto Syd´s resa till Bohuslän äger rum under Kristi himmelsfärdshelg, den 29/5 – 1/6, 
torsdag – söndag. Det innebär att vi kommer att ha en kväll, två hela dagar samt en morgon 
för fotografering. Centrum för vår vistelse kommer att vara Ramsvikslandet, beläget vid 
Hunnebostrand, centralt i Bohuslän. Stora delar av Ramsvikslandet är naturreservat med 
underbar natur och flora. Det finns flera naturstigar som leder dig till natursköna platser.   
 
Alla Biofotomedlemmar är välkomna att delta. 
 
Transport 
Samling torsdag eftermiddag/kväll på Ramsviksgårdens Vandrarhem. Transport sker i egna 
bilar, givetvis försöker vi fixa samåkning för de som önskar.  
Utcheckning och hemfärd sker på söndag förmiddag. 
 
Boende 
Boende är reserverat på vandrarhemmet Ramsviksgården. Vandrarhemmet ligger på 

Ramsvikslandet vid mynningen av Sotenkanalen. Nära såväl Hunnebostrand som Smögen. Det 
finns egen strand med badklippor och brygga. Gratis tillgång till trådlöst internet finns.  
 

Priset i dubbelrum är 200 kr person/natt.  Det finns även flerbädds- och familjerum.  
 
Gå in på http://www.ramsviksgarden.nu för mer information. 
 
Du hushållar själv, självhushållsmöjligheter finns på vandrarhemmet, liksom matsal och 
allrum för bildvisningar och social samvaro.  
 
Social samvaro: Vid kvällsträffarna och ev. vid någon tidpunkt på dagarna fixar vi gemensam 
fika. För detta tar vi ut 50:-/dag= 100:- 
 
Information om betalning återkommer jag till. 
 

http://www.ramsviksgarden.nu/


Anmälan 
Du anmäler dig senast 15 april på mail till: curt.leidig@telia.com  
Samma mailadress vid ev. frågor. 
 
De uppgifter jag behöver ha vid anmälan är: 

 Namn, telefonnr/mobilnr och mailadress. 
 Om du vill bo i dubbelrum eller flerbäddsrum. 
 Ev. uppgift om vem du vill dela rum med. 
 Om du kör själv 
 Om du kan ta passagerare  
 Om du vill åka med någon (Jag försöker göra en samordning av resandet på bästa 

sätt)  
 Vid samåkning gör man upp med sin chaufför om betalning. Vi rekommenderar, vid 4 

personer i bilen, att man betalar 5:- milen/person lite mer om man är mindre. Detta 
gäller även för transporter vid utflykter under resan och dessa bör man göra upp 
särskilt efter varje tur. 

 
Preliminärt program  
 
Det finns många fina platser att besöka, förutom närområdet på Ramsvikslandet. Vid denna 
tid på året går solen upp ca 04:20, solnedgång är ca 22:00. 
  
Torsdag 29/5 
Vi har tillgång till boendet från kl. 15.00. Ca kl. 20.00 så är det samling för fika, information 
och planering av dagarna i Bohuslän. Kvällsfoto för de som önskar. 
 
Fredag -Lördag 30/5-31/5  
Tid för utflykter enligt vår egen överenskomna planering. Några förslag på platser att besöka: 
Nordens Ark djurpark - Världsarvet i Tanum – Tjurpannan – Råssö – Veddö - Hunnebo klyfta 
– Anneröds bokskogar – Strömmarna i Munkedal – Stångehuvud – mm mm. 
 
Söndag 1/6  
Ev. morgonfoto, frukost, utcheckning från Ramsviksgården samt hemfärd. 
 
Bohuslän är fullt av naturpärlor. Du som varit där förr och har favoritplatser, får gärna dela 
med dig. Föreslå platser, värda ett besök, så lägger vi ev. in dessa i programmet. Vi 
naturfotografer är ju ibland lite egensinniga, så det är helt ok att de som vill, planerar sina 
egna aktiviteter. Definitivt program för varje dag görs upp vid kvällsträffarna.  
 
Välkomna att hänga med till Bohuslän! 
 
Ledningsgruppen 
Biofoto Syd 
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