Höstlov i Göteborgs Skärgård
När hösten härjar för fullt möts du i skärgården av frisk luft, vackra färger och dofter av hav och salt.
Passa på att besöka Hönö Klåva, ta med dina barn eller barnbarn och upplev ett utbud av aktiviteter
för såväl stora som små. Botanisera i butikernas utbud, passa på att göra någon rolig aktivitetet, ät på
en av restaurangerna och köp med lite räkor, skaldjur eller fisk till kvällens middag, eller stanna
övernatten och ta en fin middag i härlig miljö. Välkommen att upptäcka skärgården om hösten!
Program för höstlovet v 44
Fiskemuseet – lär dig om hur det gick till att fiska förr i tiden! Under höstlovsveckan ordnas särskilda
aktiviteter för barn där man får måla med vattenfärger och kan gå specialguidade visningar för barn.
Mån–lö. kl. 10-17, guidad visning må-fre. kl. 14.
Pumpaskärning för barnen – lär dig hur man skär sin egen halloweenpumpa hos Lilling Cottage.
Tisdag 31 november kl. 15-18
Krabbfiske och sälsafari – följ med ut och se hur det går till när man fiskar krabbor. Vi drar burar där
ni får vara med och plocka ut fångsten! Må-to avgång kl 11. från Hönö Klåva. Tillbaka kl 14. Boka din
plats! Kastor Båtturer tfn: 0709-969361, Äventyr & tång tfn 0707-176655
Barndisko med liveuppträdande – skaka loss på Hotell Trubaduren som också bjuder på korv och
festis! Onsdag 1 november kl. 16-19
Höstpyssel för barnen – hos Lilling Cottage. Torsdag 2 november kl. 15-18
Ansiktsmålning – hos butiken ”Sigges” får alla barn en ansiktsmålning. To-fre. kl. 14-16
Åk karusell – tivoli för de små hos ”Restaurang Check in” där man också kan köpa läskande
höstlovsglassar! Må-lö.
Pannkaksfika – passa på att fika pannkakor med sylt på ”Aleks konditori”. Må-lö.
Bowling– en kul aktivitetet för både små och stora att göra tillsammans. Hos ”Haralds”. Må-sö.
Köp med en räklåda med dip – njut av skaldjur i lugn och ro när ni kommit hem efter en heldag i
skärgården, handla hos Klåva fisk. Ti- lö.
Lunchöppna restauranger må-lö: Tullhuset, Lilling Cottage, Check in, Haralds och Franses.
Tullhuset har öppet för middag alla dagar i veckan. Restaurang Trubaduren öppet fredag kl. 17-01.
Franses skärgårdspub har kvällsöppet fre-sö. Lilling Cottage öppet för söndagsbrunch kl. 12-16.
Butikerna i Hönö Klåva är öppna måndag till fredag kl. 10-18 samt lördag 10-16

