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Välkommen 

till IGC Kongress 2023 

i Kungälv/Göteborg   
 

        

 
 

 

Du kan redan den 26 april eller 27 april boka hotellrum och alla har enkelrum 

till SEK 800/natt eller om du önskar dela dubbelrum SEK 1600/natt med en 

annan deltagare, fyller du bara i namnat på personen i anmälan.  

 

27 april  

kl 17.00 -18.00  Kongressanmälan, registrering Hotell Fars Hatt, 

Kungälv. 

 

  Övernattning på Hotell Fars Hatt  

 

Fredag 28 april   

kl 8.00-8.45.  Kongressanmälan, registrering Hotell Fars Hatt, 

Kungälv. 

Kl 9.00 -20.00 Vi börjar dagen med en pretur, en dagsutflykt som är 

separat.  

Busstur-heldag med helpension. Vi lämnar Kungälv och 

påbörjar vår rundtur längs ”västkusten” av Sverige. Vi 

återkommer sent på kvällen tillbaka till Kungälv. 

Se separat bokning och betalning – längre ner i texten! 
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Kl. 19.00  Gemensam middag för de guider som kommer under 

fredagen på Hotell Fars Hatt (betalas på plats, ingår 

inte) 

 

Övernattning på Hotell Fars Hatt 

 

Kongresspaket 29 och 30 april 

Vi börjar lördagen med Registrering på Hotell Fars Hatt, Kungälv. 

Sedan ses i valvet för invigning på Bohusfästning. 

Årsmötesförhandlingar har vi på Hotell Fars Hatt och naturligtvis fika. När 

dessa är färdiga så står en lunchbuffé klar i matsalen. 

Eftermiddagen ägnas åt att reda ut med hjälp av tre olika föreläsare historien 

kring Kungälv, sett ur norskt, danskt, svenskt perspektiv. Vi befinner oss nära  

de medeltida landsgränserna mellan Danmark, Norge och Sverige. Göteborg 

fanns inte på denna tiden som alla vet, men det hindrar oss inte från att äta en 

smarrig Göteborgs 400-års jubeliumsbakelse.   

Efter ett par timmar till lugn och ro är det dags för middag på hotellet. Vi klagar 

alltid på att vi aldrig får pratat med varandra. Det skall vi få denna kvällen och 

vi övernattar på Hotell Fars Hatt. 

Söndagen börjar med en frukostbuffé och efter den blir det busstur. Nu åker vi 

mot Marstrand en bilfri ö, med en nordisk historia. Här ett fotostopp. På vägen 

tillbaka får vi höra om Göteborgs jubileum. Och vi gör ett stopp i Surte innan 

det blir guidning om Göteborg som avslutas med lunch på fartyget Viking som 

byggdes i København.  

I dag är det Valborgsmässoafton i Sverige och det skall vi fira med 

göteborgarna. Vi följer stadens program.  

Vi avslutar kvällen med, för Göteborg med ett känt inslag - Chalmarskortegen 

och buss tillbaka till Kungälv från Götaplatsen.  

 

Lördag 29 april  

Kl. 8.00 – 8.45  Registrering Hotell Fars Hatt, Kungälv  

Kl. 9.00 -10.00  Invigning på Bohus fästning som invigdes på 1300-talet 

och stod emot alla försök att inta den! Men vi ses i 

valvet! 

Kl 10.30 – 13.00 Årsmötesförhandlingar på Hotell Fars Hatt + fm fika 

med diskussioner.  
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Kl. 13.00   Lunchbuffé   

Kl 14.00 – 17.00  Kungälv/Västsverige ur norskt, danskt och svenskt 

perspektiv, med början i medeltiden. 

  Fika - Göteborgs 400 års jubeliumsbakelse. 

Kl. 19.00   Middag på Hotell Fars Hatt.  

 

  Övernattning på Hotell Fars Hatt. 

Söndag 30 april     

Kl. 8.30 Busstur till Marstrand med fotostopp, retur via Kungälv 

till Surte och Göteborg med en kort guidetur i centrala 

stan.  

   

Kl 13.00   Lunch på fartyget Viking som bygdes i København.  

 

Kl 14.30 Valborgsmässofirande i Göteborg, Stadens program, eller 

besök på stadsmuseet eller shopping!   

 

Kl.18.00 Middag i Göteborg för de som väljer att äta ihop –  

(betalas på plats, ingår inte) 

 

Chalmarscortegen.  

 

Kl 20.00   Buss tillbaka till Kungälv från Götaplatsen. 

 

 

Övernattning på Hotell Fars Hatt, innan nya äventyr 

väntar måndag morgon. 

 

I Kongressen 29 och 30 april ingår: Invigning, Årsmöte, Två luncher, Fika, En 

middag. Turistbuss. Alla entréer. Föreläsning, Guide och ett trevligt gäng 

guidekollegor från Norden. PRIS SEK 1585:-/person   

 

  

Måndag 1 maj och 2 maj 

Dag 1 Kl 8.00  Måndagen 1 maj är helgdag i Sverige.   
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Vi lämnar Kungälv och påbörjar vår tvådagars posttur i 

Västsverige med helpension, lunch, fika och övernattning 

i enkelrum på Lundsbrunn Spa- och Kurortshotell  

Dag 2 Kl 8.00  Lämnar Lundsbrunn. Lunch på Falbygdens ost, och 

snabb utbildning om ostar.   

Avslutning på järnvägsknuten Herrljunga ca kl 14.00 

Avslutning på Landvetterflygplats ca kl 15.00   

Avslutning på Göteborg centralstation kl ca16.00. 

Och i Kungälv kl. 17.00 

Se separat bokning och betalning – längre ner i texten!! 

 

Lite flera upplysningar! 

Du som deltar i årets kongress, får Turistrådet Västsveriges 

utbildning i Värdskap digitalt skickat hem. Den tar ca mellan 4-8 

timmar att göra och den skickar jag via länk till dig, efter 

kongressen. 

Kommer du med flyg är det Landvetter flygplats som gäller. Köp 

gärna flygbussbiljett på nätet eller i ankomsthallen på Landvetter 

flygplats (det är billigare än på bussen). Du lämnar ankomsthallen 

och utanför står flygbussen till Göteborg. I Göteborg går du av på 

ändhållplatsen Nils Ericson Terminalen. 

 

Kommer du med tåg till Göteborg Centralstation går du in i 

ankomsthallen och går till höger till Nils Ericsons bussterminal.  

 

I bussterminalen hittar du buss nr X4 som kör till Kungälv. (Köp 

bussbiljett på nätet eller i automaten bussterminalen – det är 

billigare) När du ser Bohus fästning till höger om dig trycker du på 

stopp! Avstigning i Kungälv på busshållplats Fars Hatt!    

Hotell Fars Hatt har du precis åkt förbi innan bussen stannar. Så gå 

tillbaka mot fästningen ca 75 m och du ser hotellet och det har hiss. 

 

Bohus fästnings – stora kullerstenar – bra skor rekommenderas. 

Är du matallergiker, gluten, laktos, vegetarian eller vegan, måste du 

ange det i anmälan! 
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Tänk på att priserna är efter en pandemi, vi har i skrivande stund krig 

i Europa/Ukraina och energikris i Europa, ingen vet något om priser 

i slutet av april.  

Allt är förhandlat och vi har fått rabatt och sponsring. 

 

Bussbolagen har kraftigt höjt sina priser, jag har mottagit prisförslag 

för en dagstur som är det dubbla jämfört med före pandemin! 

 

Medföljande gäst registrerar anmälning och ev del i dubbelrum och 

deltar ej lördag förmiddag på kongressmötet, men på övrigt i 

programmet.   

OBS! Tänk på att den svenska kronan är mycket låg för 

närvarande. 

 

Anmälning senast 10 mars 2023 efter detta datum ingen garanti för rum 

med rabatt på Hotell Fars Hatt. (Normalpris enkelrum SEK 1795/natt)   

Välkommen! 

Michelle Winkel +46 70 2271122 VIP Event Sweden +46 520 653730 

igc@vipeventsweden.se  

 

 

 

 

 

Nedan följer information om utflykterna och sponsorer Sidan 8 är sista sidan! 
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Västkustresan fredag 28 april – Pretur 

 

                     

 

 

Busstur-heldag. Vi lämnar Kungälv och påbörjar vår rundtur längs ”västkusten” 

av Sverige. Vi återkommer sent på kvällen tillbaka till Kungälv. 

Vi åker norr ut mot Norge och i Stenungsund kör vi via ön Tjörn, där vi gör ett 

fotostopp och tittar på den fantastiska milsvida utsikten. Fortsättningen går via 

ön Orust och flera broar med magisk utsikt passeras på vår väg mot Tanum. 

Området runt Tanum är rikt på Hällristningar och är ett av Sveriges Världsarv! 

Här äter vi lunch och tittar på några hällristningar. Sedan fortsätter resan mot 

sjöområdet längs Bullaren, ett område med många sjöar, växlande natur och 

snirkliga vägar där tempot är betydligt lugnare än på motorvägen. Vi vänder och 

resan går vidare och genom Strömstad, ett mecka för turister, med många färjor 

som bland annat går ut till Kosteröarna, Nordens enda maritima Världsarv. Vi 

fortsätter mot Grebbestad och längs kusten följer ett pärlband med orter. Vi tar 

paus med eftermiddagsfika, på en lämplig parkeringsplats. Vi passerar 

Grebbestad och i Fjällbacka där är deckardrottningen Camilla Läckberg 

uppväxt. Men även en annan känd skådespelare tillbringande somrarna i 

Fjällbacka – Ingrid Bergman. Resan skyndar vidare till Bovallstrand, 

Hunnebostrand och Smögen. I Smögen tar vi en fotopaus innan turen går vidare 

till Kungshamn och till Nordens Ark, där får vi information om Nordens Ark 

samt äter en välbehövlig middag innan vi åker tillbaka till Kungälv. 

 

I resan ingår: Turistbuss.  En lunch. En busskaffe/fika. Alla entréer som är 

sponsrade. En middag. Guide. (det du betalar för är mat + buss) 

 

Dag: Fredag 28 april 2023   PRIS  SEK 695:-/person 
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Västsverigeresan måndag 1 och tisdag 2 maj – Posttur 

 

                 

 

Dag 1 

Vi lämnar Kungälv och åker genom Göta älvdalen till Lödöse, Västsveriges 

medeltida stad och enda utpost mot väst i nästan 400 år. Ett kort besök på 

Lödöse museum som sponsrat oss med att hålla öppet på en helgdag och 

samhälle, sedan vidare mot Lilla Edet och Trollhättan där besöker vi slussarna. 

Sedan går resan vidare till Husaby kyrka och Husaby källa, platsen där Sveriges 

förste kristne kung Olof Skötkonung lät döpa sig. Många har säkert läst 

romanerna om Arn som Jan Guillou skrev om munkpojken som blev riddare. 

Platserna i böckerna finns runt om i Västsverige och vi kommer att besöka några 

av platserna på denna resa. Det är i Husaby kyrka Arn möter sin stora kärlek 

Cecilia.  

Vägen går vidare över Kinnekulle som bjuder på en vacker vårskrud. Här äter vi 

lunch och beundrar den milsvida utsikten mot Billingen. Vidare åker vi till 

Forshems kyrka med de vackra stenrelieferna. Som enda kyrkan i Norden är den 

tillägnad den Heliga Graven i Jerusalem och enligt romanerna skulle Arn ha 

byggt kyrkan då han kom hem från det heliga landet. Efter en runda runt kyrkan, 

går resan vidare och vi beger oss ut på smala slingriga vägar, där ängarna och 

dalarna är fyllda med vitsippor (anemoner) mot Varnhems klosterkyrka och här 

möter vi Skaras turistchef Marie, som sponsrar oss med besöket i Varnhem, 

medeltida kyrkan, klostret, Kata gård, utgrävningar med mera. Men först fika. 

Det var här i klostret Arn växte upp. Sedan har vi en kort väg kvar till 

Lundsbrunn och vårt hotell Lundsbrunns Spa- och Konferens. Vi checkar in och 
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äter sedan en god 2-rätters middag kl 19.00. Vi är sponsrade med ett lägre pris 

och alla har enkelrum. Har du medföljande gäst får du dubbelrum. 

 Dag 2 

Med resväskorna i bussen fortsätter vi mot Skara, passerar förbi Skara 

Domkyrka. Det var här som Arns mor fick sin uppenbarelse att skänka Varnhem 

till Cistercienserorden. Vi stannar vid Västergötlands museum och här blir en 

kort guidning i den medeltida utställningen och naturligtvis skall vi också se 

bronsåldersköldarna. Nästa stopp är ett fort stopp vid Hornborgasjön, som varje 

år gästas av tusentals tranor, som mest på en dag nästan 28.000 tranor samtidigt. 

Har vi tur får vi se några. Tillbaka till medeltiden och nästa stopp blir Gudhems 

klosterruin som tillhörde cistercienserna, där Cecilia fick tillbringa 20 långa 

mödosamma år i väntan på sin Arn. Snart är vi i Falköping och här väntar oss en 

upplevelse. Falbygdens ost sponsrar oss med en tur i källaren där vi får lära oss 

om osttillverkning.  Sedan väntar en ostbuffé av det stora formatet, samt 

shopping av ost och allt som tillhör ost. Finns tiden går turen över Mösseberg på 

smala grusvägar, här väntar en utsikt till två av Västergötlands sju platåberg. Är 

det klart väder ser vi ända bort till Skara och tornen på domkyrkan. När vi har 

kommit ner från berget går det raskt till Herrljunga station, Landvetter flygplats, 

Göteborg centralstation och Kungälv. 

I resan ingår: Helpension. Turistbuss. Två luncher - en enklare och ostbuffé. 

Fyra busskaffe/fika. Alla entréer.  Två rätters middag. Övernattning i enkelrum 

på Lundsbrunn Spa- och Kurort. Frukostbuffé. Guide. (Det du betalar för är Mat 

+ Hotell + buss)  OBS! Minst 30 personer till detta pris! 

 

Dagar: Måndag 1 och tisdag 2 maj 2023  PRIS SEK  1765 :-/person 

 

 

 

 

Sponsorer 2023 

Hotell Fars Hatt      Huvudsponsor 

Vitlycke museum    Gratis   

Lödöse museum   Gratis 

Skara Turistbyrå   Gratis 
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Gudhems klostermuseum  Gratis 

Västergötlands museum Skara  Gratis 

Skara turistbyrå   Gratis  

Bohusfästning    rabatt 

Lundsbrunn Spa- och Kurortshotell rabatt  

Falköpings ost   rabatt 

Nordens Ark   Föredrag 

   

Elisabet Mattson    Ordförande årsmötet Gratis 

Michelle Winkel   Gratis 

Kristian Bredby    Gratis 

Glenn Evans   Gratis  

  

Samtliga foto utom Norden Ark – fotograf Michelle Winkel 

 


