Østfold Geologiforenings tur till Källargruvan 2-3 Maj
Lördag avresa från Halden 8,30
Ankommer Yxnesjön 10,30
där vi stannar 2 timmar
för att leta efter Korund.
Kristallen på bilden är 22mm
Guide Anders Persson

.

Vidare mot Arvika 12,30
Framme 13,00 där vi äter Lunch hos Jennys, kostar
129kr inkl salladsbuffé, dryck, kaffe och dessert.
Incheckning på boendet görs senast kl 15.
Vi handlar på systemet för de som önskar detta.
Bokningskod för oss är: Östfold geologi som vi
anger när vi bokar rum så får vi det specialpris vi
har kommit överens om med boendet.
Gäller ej bokningar via Booking.com, Hotels.com, Expedia m.fl.
Boende på Jennys http://www.jennys.se/
Tel: 0047 570 151 77
Palmviksgatan 11, 671 30 Arvika
Avbokning senast 48 timmar innan ankomstdagen.

Jennys Det lilla hotellet med det stora innehållet 14 rum med privat dusch och WC.
Vattenkokare med kaffe och te, Minikyl med alkoholfria drycker vi självklart bjuder på.
Tv finns på rummet, Fri gästparkering vid hotellentrén, Gratis trådlöst internet
Priser: enkelrum 895kr Dubbelrum 995kr
Ställplats för bobil: I Arvika hamn

Ställplatserna ligger intill de gamla hamnmagasinen. På den stora grusparkeringen vid
hamnen i Arvika (följ skyltningen) här kan du stå med husbilen alldeles intill Kyrkviken.
Det är gångavstånd till Arvikas mysiga centrum med affärer och restauranger.
Endast ställplatser - ej service. Kostnadsfri parkering i 24 timmar.
Ställplatser med tillgång till el, vatten och servicehus finner du i småbåtshamnen i Arvika.

Avresa mot Källargruvan Gunnarsskog 14,30 restid 44.5 km 53 min. Guide Anders Persson

Ankommer 15.45 till Källargruvan där vi ordnar så grindar öppnas så att vi kan ta bilen
nästan hela vägen fram. De sista 300 metrarna får man gå. Lite oklart just nu vilken grind
som kommer öppnas men det får jag återkomma till senare.
Avreser från källargruvan 17,45 -18,00
Ankommer Jennys Arvika 19,00. Vi köper mat ute och äter på Jennys i deras restaurangdel
som de kommer hålla öppen för oss 19,00 till 22. Där kan vi även prata och ha en trevlig
stund. Dricka tar var och en med sig.
Glas och bestick får dock var och en ta med själva.

Söndag frukost på Jennys. 8,30 – 9,30
Vidare mot Tösse kyrka 1 timme 17 minuter där vi
möter upp med Anders P för vidare resa mot Kesebols
gruvan och kommer fram 10,50 Vi stannar även här
i 2 timmar
Avresa 12,50 mot Lunch på La Strada Restaurant
& Pizzeria där vi tar gemensam lunch.
Restid: ca 45 minuter
http://lastrada.dalslanged.com/ Enetsvägen 11, 660 10 Dals Långed 0047 531 400 67
När detta är klart så är det upp till var och en vad som vidare händer. Man kan tex åka ner mot
Håverud och se på deras slussar eller uppåt mot Baldersnäs herrgård.
Även Högsbyns hällristningar finns inom rimligt avstånd ca 30min åt alla håll.

Hemresa från Håverud till Halden 1 timma 31 minuter.

De som vill med på resan meddelar Thor att ni vill deltaga så vi vet hur många som kommer.
Och vilka som väljer bo på Jennys eller annat boende. / Kenneth

