Aktivitetsrapport sommartur 2018
Lördag 7 juli
Efter lunch, där även Thomas och Birgitta ansluter, fortsätter vi genom Tiveden ner till Karlsborg. Vi fikar
där Göta Älv korsar vår färdväg. Därefter åker vi till Vandrarhemmet, checkar in och förhoppningsvis får en
guidad tur på Fästningen. Känner vi för det, tar vi ett plurr i Vättern. Vi går ut på stan och äter middag.
Första dagen på sommarturen har avslutats och alla har kommit fram i säkerhet. Vägarna har varit fin och
väl valda av arrangören men med vädret var det sämre. Bilden är tagen vid nattens vandrarhem med
deltagarnas stolta motorcyklar. Eftermiddagen tillbringades vid Karlborgs fästning med guidad
rundvandring.

Söndag 8 juli
Färden gick på krokiga och fina vägar från Karlsborg till Årås Kvarn vandrarhem utanför Mullsjö. Tillslag
gjordes för förmiddagsfika på Ålleberg segelflyg museum med vidunderlig utsikt över nejden. Lunchen var
bokad i Ulricehamn med utsikt över sjön.
Vi lämnar Karlsborg och åker på medelstora vägar, via Tidaholm, till Ålleberg där vi njuter av fin utsikt och
tar en förmiddagsfika. Därefter åker vi på härliga småvägar ner till vackra Ulricehamn där vi käkar lunch.
Fortsatt fina mc-vägar via Mullsjö, där vi fikar, tankar och handlar kvällsmat. Sista biten till Vandrarhemmet
(där vi ska bo två nätter). Vi grillar på kvällen.

Måndag 9 juli:
Denna dag har rubriken ”Gårdarna runt sjön”. Vi åker ner till Ulricehamn med förmiddagsfika. Därefter åker
vi småvägar runt den vackra sjön Åsunden. Vi stannar till på några ställen och kollar på utsikt och/eller historiska byggnader. Vi tar en guidad tur på Torpa Stenhus som följs av lunch här. Vi fortsätter på kanonvägar. Vi bunkrar för kvällen samt tankar i Ulricehamn efter avslutad runda. Därefter upp till mysigt fikaställe i
Blidsberg för att avsluta till Vandrarhemmet. Vi grillar på kvällen.
(Nils-Anders avviker under dagen).

Tisdag 10 juli:
Denna dag reser vi på fina vägar till Borås och tar en fikapaus på f.d. Kungliga Älvsborgs Regemente,
I 15. Resan fortsätter till Hisingen, Säve flygplats och Aeroseum, med guidad tur på muséet. Lunch där. Efter
detta åker vi genom Göteborg, via Kungsbacka, till Varberg. Tankning vid infarten till Varberg. Vi passerar
Varbergs fästning och stannar för fika i Apelviken, vindsurfarnas paradis. Efter fika, kustvägen ner till Halmstad samt incheckning på Tylöbäck Vandrarhem. Vi äter kvällsmat på hotellet (som har ”rättigheter”).

