Program sommaren 2017
Tisdag 22 augusti 2017 kl 18.00. Upptäck dagens Angered.
Samling: Angered C - salutorget kl 18.00. Spårvagn (4,8,9) Det stora
miljonprogramsområdet har förnyats under snart 50 år. Få en glimt av den senaste
förnyelsen i bl.a. Gårdsten!
Stadsvandring i anknytning till den nyutkomna boken ”Göteborg till fots”, författad av
vandringsledaren arkitekt Einar Hansson. Pris: vandring+bok 250:- Endast bok 180:endast vandring 100:- kontant el Swish. Barn under 13 år gratis. Biljetter säljs från kr
17.50 vid startplatsen. Ledare: Einar Hansson, tel 0706 478502.
Torsdag 24 augusti 2017 kl 18.00.. Lindholmens olika världar.
Samling: Stenpirens färjeläge kl 18.00. Ta Älvsnabben till en stadsdel med många
ansikten: Det aktivisträddade varvsarbetarkvarteren kring Slottsberget, det upphaussade
kunskapscentret och ett planerat New-Yorktorn utan 42nd Street...
Stadsvandring i anknytning till den nyutkomna boken ”Göteborg till fots”, författad av
vandringsledaren arkitekt Einar Hansson Pris: vandring+bok 250:- Endast bok 180:endast vandring 100:- kontant el Swish. Barn under 13 år gratis. Biljetter säljs från kr
17.50 vid startplatsen. Ledare: Einar Hansson, tel 0706 478502.
Lördag 26 augusti 2017 kl 11– det befästa Göteborg.
En vandring i Göteborgs historia med berättelse om staden som byggdes som en
fästning. Visning av de underjordiska delarna av befästningarna som finns kvar.
Max 20 personer per grupp. Mer information finns i dokumentet bastionerinfoblad.pdf
på vår hemsida www.walknet.se. Fler vandringar läggs ut efter hand.
Söndag 27 augusti 2017 kl 11 och kl 13 – det befästa Göteborg.
En vandring i Göteborgs historia med berättelse om staden som byggdes som en
fästning. Visning av de underjordiska delarna av befästningarna som finns kvar.
Max 20 personer per grupp. Mer information finns i dokumentet bastionerinfoblad.pdf
på vår hemsida www.walknet.se. Fler vandringar läggs ut efter hand.
Beställning av skräddarsydda vandringar kan göras för slutna grupper året om.
Kontakta oss för förslag www.walknet.se
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