
 
Följ med NKF till Kosteröarna i 
Bohuslän den 28-29 augusti! 
 

 
Välkommen att besöka Nationalparken Kosterhavet i Bohuslän tillsammans 
med andra medlemmar i Nordiska kulturlandskapsförbundet! Vi ansvariga för 
den svenska grenen arrangerar en exkursion med övernattning, god mat och 
intressanta upplevelser i Nord- och Sydkosters fantastiska kulturlandskap. 

 
Foto Pär Connelid 

Tid & plats 
Fredagen den 28 augusti kl 13.00 till lördagen den 29 augusti ca kl 15.00. Du reser själv till Strömstad 
och tar därifrån båten till Koster. Vi samlas vid Ekenäs brygga på Sydkoster och här börjar vår 
gemensamma exkursion. Vi kommer att vara utomhus den mesta tiden, vilket innebär att smittrisken 
för covid-19 är liten och vi håller avstånd till varandra. 

Maxantal deltagare är ca 30 stycken, inkl styrelsen. På grund av rådande läge med coronaviruset 
(covid-19) har vi bestämt att begränsa antalet deltagare. Så det är först till kvarn som gäller om du vill 
delta! Vi kommer också försöka fördela platserna mellan länderna. 

Kostnad & boende 
Kostnaden för exkursionen är ca 2 000 - 2 500 kr, beroende på boendestandard. Då ingår boende i 
dubbelrum inkl frukost på Hotel Ekenäs Koster, två lunchpaket, middag på Kosters Trädgårdar och 
hyra av cykel. Om du önskar enkelrum blir det ett enkelrumstillägg på ca 500 kr. 

Vi meddelar dig exakt pris senare. Du betalar in avgiften till NKF:s svenska bankgironummer  
5511–4227.  
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Följ med NKF till Kosteröarna i 
Bohuslän den 28-29 augusti! 
 

 
 
Anmälan & frågor 
Du anmäler dig helst via e-post kulturlandskab@gmail.com eller per telefon till ansvariga: 

Pär Connelid  mobiltel +46(0)702000778 
Ann-Charlott Hajdu-Rafis  mobiltel +46(0)707314393 

Vi behöver ditt namn, mobilnummer och e-postadress. Uppge om du några matallergier. Vi vill också 
veta om du vill ha del i dubbelrum och vem du delar med eller om du vill ha enkelrum. 

Avbokningsregler för boendet innebär att vi kan avboka kostnadsfritt till ca 2 veckor före utsatt 
datum. 
Om vi måste ställa in exkursionen kommer vi att meddela alla anmälda deltagare via e-post eller 
mobiltelefon. 
 
Sista anmälningsdag är 2020-07-12. Efter detta meddelar vi vilka som får en plats. 

Covid-19 info 
Ansvariga för exkursionen kommer noggrant följa utvecklingen och direktiven från 
Folkhälsomyndigheten gällande smittspridning av covid-19. Vi vet också att våra nordiska 
grannländer har olika rekommendationer att följa, till exempel om karantän. Vår förhoppning är att 
situationen ändras i positiv riktning för oss alla. Men det innebär också är att den planerade 
exkursionen kan komma att ställas in med kort varsel!  

Från och med den 13 juni kommer symtomfria personer att kunna resa inom Sverige. Vi får också 
samlas i grupper om max 50 personer. I Sverige rekommenderas du som är över 70 år att undvika 
nära fysiska kontakter.  

I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra, både inom och utomhus, för att 
förebygga smittspridning. Det innebär bland annat att under exkursionen håller vi 
”armlängdsavstånd”. Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma! 

Praktiskt 
Vi kommer att använda cyklar för att ta oss fram på Kosteröarna eftersom det är ganska stora 
avstånd. Inga andra transporter finns. Det blir naturligtvis också en hel del promenader.  
Vi är utomhus nästan hela tiden. Kläder efter väder och tag gärna med egen vattenflaska och tilltugg! 

Bra länkar 
Kosteröarna Syd- och Nord 
Västsvenska Turistrådet 
Kosterhavets Nationalpark  
Tidtabell Kosterbåtarna 

Välkomna önskar Ann-Charlott & Pär! 
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