ÄVENTYR FÖR NYFIKNA!
KOSTERHAVETS NATIONALPARK + VITLYCKE MUSEUM + NORDENS ARK + BOHUSLÄNS MUSEUM
+ HAVETS HUS + NORDISKA AKVARELLMUSEET + STRANDVERKET KONSTHALL

Läs mer på expeditionbohuslän.se

+ KOSTERHAVETS NATIONALPARK +

Häng med på en djupdykning
i Bohusläns magiska värld!
Visste du att vissa snöleoparder äter isglass på tisdagar? Att hajar sjunker om
de slutar simma? Eller att Grace Kelly ägde tröjor från Bohus Stickning?

Kosterhavet är Sveriges artrikaste havsområde och enda marina
nationalpark. Här utforskar du livet både i vattnet och på land.
Kosterhavet is Sweden’s most bio-diverse maritime area and only marine
national park. Here you can explore both at sea and on land.
vastsverige.com/kosterhavet

+ VITLYCKE MUSEUM +

I Bohuslän ﬁnns det många oväntade saker att utforska och uppleva. Här kan du beskåda havets
och naturens mästerverk. Möta vilda djur, världsunika hällristningar, konst i världsklass, spännande
historia och en nationalpark under havsytan. Ett riktigt äventyr för dig som är nyﬁken.

Gör en tidsresa till bronsåldern! En given sevärdhet är de tusentals
hällristningar som även ﬁnns med på Unescos världsarvslista.

Välkommen till Expedition Bohuslän!

vitlyckemuseum.se

Travel back in time to the Bronze Age! The thousands of rock
carvings are on the UNESCO World Heritage list.

+ NORDENS ARK +
Nordens Ark är en djurpark med utrotningshotade arter från
hela världen. Amurtiger, snöleopard och varg är några av invånarna.
Nordens Ark is a zoo featuring threatened species from all over the world,
including Amur tigers, snow leopards and wolves.
nordensark.se

+ BOHUSLÄNS MUSEUM +
Bohusläns museum erbjuder en resa genom tid och rum med sina
olika utställningar och program där Bohuslän står i fokus.
Bohusläns museum takes you on a journey through time and space.
Its many exhibitions and programmes focus ﬁrmly on Bohuslän.
bohuslansmuseum.se

+ HAVETS HUS +
Upplev en värld i blått och turkos. Här träﬀar du Västerhavets mest
fascinerande arter – från småﬂäckig rödhaj till knorrande knot. Nu dyker vi!
Enter a world of blue and turquoise. See the fascinating local species from
the small-spotted catshark to the sea robin. Let’s dive!
havetshus.se

+ NORDISKA AKVARELLMUSEET +
Ett museum för konst baserad på vatten, pigment och papper.
Allt i en helt makalös miljö – mitt i den bohuslänska skärgården.
An art museum spotlighting water, pigment and paper. All in an
unmatched environment in the heart of the Bohuslän archipelago.
akvarellmuseet.org

+ STRANDVERKET KONSTHALL +
Här kan du uppleva samtidskonst inom fotograﬁ, måleri,
skulptur och digitalt - av högsta internationella klass.
Experience contemporary art in photography, painting, sculpture
and digital imagery, all of top international class.
strandverket.se
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1. KOSTERHAVETS NATIONALPARK

5. HAVETS HUS

Kosterhavets nationalpark omsluter
Kosteröarna och sträcker sig från gränsen
till Norge ned till Grebbestad. Kosterhavets
besökscentrum, naturum Kosterhavet,
finns på Sydkoster.
GPS: 58.89305, 11.04769
Med buss och tåg: Strömstad station
sedan båt från Norra Hamnen till
Ekenäs, Sydkoster.
By bus and train: Strömstad station, then ferry
from Norra Hamnen to Ekenäs, Sydkoster.

Havets Hus ligger i centrala Lysekil, precis
på kajen i närheten av Havsbadsparken.
GPS: 58.269461, 11.431585
Med buss: Hållplats Södra hamnen.
By bus: Bus stop: Södra hamnen.

Hamnevägen 30, Ekenäs
Tel. 010-224 54 00

Nordiska Akvarellmuseet är beläget på
skärgårdsön Tjörn, norr om Göteborg.
GPS: 57.9890, 11.5404
Med buss: Hållplats Kommunalhuset.
By bus: Bus stop: Kommunalhuset.

vastsverige.com/kosterhavet

2. VITLYCKE MUSEUM
Vitlycke museum ligger 2 km söder
om Tanumshede i norra Bohuslän.
GPS: 58.701272, 11.340705
Med buss: Hållplats Hoghem.
By bus: Bus stop: Hoghem.
Vitlycke 2, Tanumshede
Tel. 0525-209 50
vitlyckemuseum.se

3. NORDENS ARK
Nordens Ark ligger längst in i Åbyfjorden,
15 minuters bilfärd från Smögen.
GPS: 58.443598, 11.435724
Med buss: Hållplats Nordens Ark.
By bus: Bus stop: Nordens Ark.

OSLO

Strandvägen 9, Lysekil
Tel. 0523-66 81 60
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6. NORDISKA AKVARELLMUSEET

akvarellmuseet.org

Strandverket Konsthall ligger på Marstrandsön
i den gamla fortifikationen Södra Strandverket.
GPS: 57.883079, 11.585318
Med buss: Hållplats Marstrands färjeläge.
By bus: Bus stop: Marstrands färjeläge.
Hamngatan 56, Marstrand
Tel. 0303-108 00
strandverket.se

SAMÅKNING / CAR-SHARING

nordensark.se

We Are Together is a car-sharing service that allows
you to find rides to a number of cultural destinations
in West Sweden.

Museigatan 1, Uddevalla
Tel. 0522-65 65 00
bohuslansmuseum.se
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7. STRANDVERKET KONSTHALL

We Are Together är en samåkningstjänst där du
hittar resor till en rad västsvenska kulturresmål.

Bohusläns museum ligger i centrala
Uddevalla, vid Bäveån.
GPS: 58.3496, 11.9281
Med buss: Kampenhof.
By bus: Bus stop: Kampenhof.
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Södra Hamnen 6, Skärhamn
Tel. 0304-60 00 80

Åby säteri, Hunnebostrand
Tel. 0523-795 90

4. BOHUSLÄNS MUSEUM
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havetshus.se

wearetogether.se

DELA DIN UPPLEVELSE! #expeditionbohuslän
Share your experience! #expeditionbohuslan

GÖTEBORG

