Välkommen på en vandring i ”det befästa Göteborg” med besök i ”Göteborgs undre
värld” – de underjordiska delar av Göteborgs befästningar som finns kvar. En unik
möjlighet som endast kan bokas genom Walknet.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Från grundandet år 1621 till 1800-talet var Göteborg innanför Vallgraven en av Europas bäst befästa
städer. Murar, skyddsrum och förrådsutrymmen för soldaterna präglade hela staden. Vi visar hur
staden blev till och berättar historien om fästningen Göteborg. Vandringen tar 1,5 – 2 timmar.
Vi visar bastionen Carolus Dux: Under Pedagogen, f d Sociala Huset, finns underjordiska skyddsrum, s k
kasematter. Vi visar även Carolus Undecimus Rex, befästningsdelar vid Kungsgatan. Bastionen är på
grund av renovering begränsat tillgänglig.
Anmälan till vandringarna görs via mail till bastionerna@walknet.se med uppgift om vilken datum och
tid för vandringen, namn, telefonnummer och antal personer. Anmälan är bindande och bekräftas
genom att betalningen sker i förskott enligt anvisningar i mail. Efter betalning skickas en bekräftelse och
kallelse. Kostnad kr 270:-/person inklusive moms.

Tider för planerade vandringar
Lördag 26 september kl 15.00
Söndag 27 september kl 14.00
OKTOBER - NOVEMBER
Lördag den 3 oktober kl.14.00
Söndag den 4 oktober kl. 15.00
Lördag den 10 oktober kl 16.00
Söndag den 11 oktober kl. 15.00
Lördag den 17 oktober kl.15.00
Söndag den 18 oktober kl.14.00
Lördag den 24 oktober kl. 15.00
Söndag den 25 oktober kl. 15.00
Lördag den 31 oktober kl.13.00
Söndag den 1 november kl. 13.00
Lördag den 7 november kl. 14.00
Lördag den 14 november kl 14.00
Söndag den 15 november kl 13.00
Lördag den 21 november kl 14.00
Söndag den 22 november kl. 10.00
Lördag den 28 november kl. 15.00
Söndag den 29 november kl. 14.00
Bilden: Margareta i Carolus Dux,
tel 0702 - 281 703

Välkomna till en intressant upplevelse!
www.walknet.se
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