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Välkommen

TILL BOHUSLÄN

Vårt vackra Bohuslän är fyllt av minnes
värda upplevelser från Öckerö i söder till
Strömstad i norr, en kuststräcka kantad av
charmiga kustsamhällen, bryggor, sjö
bodar, öar och skär. Förutom fantastiska
badmöjligheter i vår unika och vackra
skärgård så upplevs den bäst genom
aktiviteter i världsklass som vandring,
klättring, paddling, havsfiske och båtturer
eller genom att bara stanna upp och njuta
på egna smultronställen.
Färska skaldjur från det salta västerhavet
och andra lokala råvaror lyfter besöket
ytterligare en dimension, särskilt i kombi
nation med ljuvligt boende.
Vi hoppas att magasinet om vad Bohuslän
har att erbjuda dig ska inspirera dig till ett
besök – året runt! Välkommen till Bohuslän!
Redaktionsrådet /
Turistorganisationerna i Bohuslän

Welcome to Bohuslän
Our beautiful Bohuslän is filled with
memorable experiences from the island of
Öckerö in the south to Strömstad in the far
north, a coastal stretch lined with charming
fishing villages, piers, boathouses, islands and
skerries. Besides swimming in our unique and
stunning archipelago, it is best experienced
through world-class activities such as hiking,
rock climbing, kayaking, ocean fishing and
boat tours or simply by just stopping to enjoy
one’s own favourite spots.
Freshly caught shellfish from the salty
North Sea and other local produce adds
another dimension to your visit, along with
heavenly accommodation options.
We hope that the magazine showcasing
what Bohuslän has to offer inspired you to
visit – any time of year!
The editorial council /
The tourist organisations in Bohuslän
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KATRIN Naturen ligger mig varmt om
hjärtat. Saltö naturreservat är en naturpärla i
Strömstads skärgård. Ön bjuder på en mång
fald av upplevelser under hela året, speciellt
höst- och vinterdagar inbjuder till rofyllda
promenader. Stigar löper kors och tvärs över
ön, genom ståtlig tallskog, längs stränder,
över klipphällar och klappersten med utblick
över Kosterhavets nationalpark.

Nature is close to my heart. Saltö
nature reserve is a natural gem in Strömstad’s
archipelago. The island offers a wide range
of experiences all year round. There is
something truly special about peaceful hikes
on the island in autumn and winter. Walking
trails criss-cross the island, through stately
pine forests, along beaches, across bare rocks
and stones while offering a view across
the Koster Sea National Park.
Saltö

LARS-ÅKE Laxfisket i Örekilsälven är
mitt tips för den som är fiskeintresserad.
Örekilsälven räknas som en av Sveriges bäs
ta laxälvar och varje år fångas (och i många
fall återutsätts) flera laxar som väger över tio
kilo. Känslan i kroppen och i fiskespöt när
laxen hugger är en upplevelse som är svår
att beskriva, men som är kvar hos fiskaren
under lång tid. Lyckas man dessutom att
landa laxen är lyckan total.

Salmon-fishing in Örekilsälven is
my tip for anyone interested in fishing.
Örekilen is considered one of Sweden’s best
salmon rivers and each year several salmons
weighing more than 10 kilos are caught here
– and often released again. The feeling you
experience when the salmon bites is difficult
to describe, but remains with the fisherman
for a long time. If one succeeds in reeling in
the salmon, happiness is complete.

LINNÉA Mitt utflyktstips är den bilfria ön
Dyrön strax utanför Tjörn, dit tar man sig
enkelt med färjan från Rönnäng. Runt ön
går en fin vandringsled med fantastiska vyer
mot Marstrandsfjorden, har du tur träffar du
på ett mufflonfår. Vid leden finns möjlighet
till både salta bad i havet och en värmande
bastu. På Dyrön hittar man både boende, mat
och den fantastiska guld- och silversmeden
Tintin Hallding.

My best tip is the car-free island of
Dyrön just off Tjörn, which you can reach
easily by ferry from Rönnäng. A lovely hiking
trail runs along the island, offering specta
cular views and if you’re lucky you’ll run into
some mouflons (wild sheep). The trail offers
opportunities for salty swims in the ocean as
well as a warming sauna.

MARIA Ett av mina favoritställen i Lysekil
är Valboholmen! Dit promenerar jag året
om i alla väder. Ena dagen kan du ligga
längst ute vid en underbar lagun och sola och
bada på de härliga granitklipporna och nästa
gång skummar havet över ön och stormen
river så man nästan blåser bort. Man tar sig
enkelt till Valboholmen via en brygga nere
vid båtplatsen i Valbodalen.

One of my favourite spots in Lysekil
is island of Valboholmen! I enjoy walking
there in any weather. One day you can lie
on wonderful granite rocks and enjoy the
wonderful lagoon and refreshing dips in the
ocean, while the next day offers a stormy
spectacle where the waves spray across the
island. It’s easy to get to Valboholmen –
just follow a jetty through the marina across
to the island.

BOHUSLAN.COM

Laxfiske

Dyrön

Valboholmen
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En resa GENOM BOHUSLÄN

A journey through Bohuslän

Södra Hamnen i Strömstad

TRÖMSTAD Söder om norska grän

sen ligger Strömstad,
de vackra Kosteröarna och Kosterhavets
marina nationalpark. Förutom salta bad
och aktiva upplevelser finns här mycket att
utforska när det gäller restaurangliv, kultur och
inte minst våra intressanta sevärdheter som kan
besökas året runt. Upplev Svinesundsbroarna,
en vacker gränsövergång mellan Sverige och
Norge med utsikt över Idefjorden, sten- och
blomsteranläggningen Alaska på Nord Långö
samt en av Sveriges största skeppssättningar
i fornminnesområdet Blomsholm. Tack vare
gränshandeln har vi den stora stadens möjlig

heter med shopping i centrala Strömstad och i
stora köpcentrum utanför stadskärnan. Dess
utom har traditionen som kurort förvaltats väl
och idag finns både kallbadhus och moderna
spaanläggningar med havsutsikt.
South of the Norwegian border you find
Strömstad, the beautiful Koster islands and
the Koster Marine National Park. In addition
to ocean-swimming and active experiences,
the area offers great chances to explore the
local restaurant scene, culture and, not least,
our interesting attractions that can be visited
all year round. Experience the magnificent

Svinesund bridges that beautifully link Sweden
with Norway and offer a fantastic view of the
Idefjorden, the stone and plant garden Alaska
on Nord Långö and one of Sweden’s largest
stone ships at the ancient burial site of Bloms
holm. Thanks to the burgeoning border trade,
the shopping offered in central Strömstad and
surrounding shopping centres is more reflective
of a big city than a small town. It has also kept
its tradition as health resort and today offers
both a traditional cold sea baths facility and
modern spas overlooking the ocean.

på Tanum Shoppingcenter vid E6 Tanumshede.
I kommunens södra del ligger Fjällbacka med
mysiga Ingrid Bergmans Torg som knytpunkt
och i Hamburgsund kan man njuta av magiska
konserter på Scen på Bônn. Kajakpaddling,
skärgårdsturer, säl- och ostronsafaris är bara
några av de aktiviteter som erbjuds.

Fjällbacka

T

Bullaren, Fjällbacka, Greb
bestad, Hamburgsund,
Resö. I Tanum möter kust inland
och bildar ett fantastiskt landskap. Vid Älgafallet
i Bullaren utgör vattenfallets dramatik gränsen
mellan Norge och Sverige. Vid kusten, längst ut
i väster, ligger den karga ögruppen Väderöarna.
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ANUM

Mitt i Tanum ligger Världsarvet med Vitlycke
Museum, med magnifika hällristningshällar
samt en bronsåldersgård som gestaltar livet
under bronsåldern. Vid Tjurpannan härskar
naturens krafter med vidunderliga vyer. I när
heten ligger Grebbestadsbryggan med både nöje
och shopping. Fler shoppingmöjligheter finns

Bullaren, Fjällbacka, Grebbestad,
Hamburgsund, Resö. In Tanum, the coast meets
the inland to create an amazing landscape. In
Bullaren, dramatic waterfall Älgafallet forms
the border between Norway and Sweden. The
archipelago is one of the world’s most beauti
ful, with the Weather Islands in the far west.
Vitlycke Museum is in the middle of Tanum, a
world Heritage with magnificent rock carvings
and a Bronze Age farm. Tjurpannan nature
reserve offers breath-taking views of the open
sea. The pier of Grebbestad offers both nightlife
and shopping. Extensive shopping opportunities
are also available at Tanum Shopping Centre by
the E6 motorway at Tanumshede. In Tanum’s
southern parts, Fjällbacka is home to cosy
Ingrid Bergman’s Square, while Hamburgsund
offers magical summer concerts. Kayaking, boat
tours, seal and oyster safaris are just some of the
activities that are on offer in the area.

BOHUSLAN.COM

Det salta havet längs den bohuslänska kustremsan,
de trolska dalsländska skogarna och de bördiga
västgötska slätterna. Västsverige är verkligen en
kontrastrik region. Kom hit och njut av de delikata
råvarorna och den hänförande naturen som inbjuder
till aktivitet – både på land och i vatten. Välkommen!
vastsverige.com

Västsverige tur och retur

F oto: R og e r Borg e li d

Till Västsverige kommer du för att inspireras och uppleva
genuina smaker och äventyrliga aktiviteter bland karga
klippor, bördiga slätter och djupa skogar. Bland salta hav
och lugna insjövatten. Upptäck Västsverige och låt minnena
ge ny energi i vardagen, djupare känslor och en vilja och
lust att återvända. Om och om igen.
vastsverige.com

MÖGEN Ett pärlband med typiskt
Bohuslänska samhällen
radar upp sig i Sotenäs och området kring
Smögen. Från pittoreska Bovallstrand följt av gra
nitens Hunnebostrand, centralorten Kungshamn
och öarna Smögen och Malmön. Hela området
inbjuder till aktiviteter till havs, vandring, klättring
och naturligtvis sol och bad. Naturen och skärgår
den är storslagen med de kala granitklipporna.
Ön Hållö utanför Smögen lockar massor av gäster
med sin vackra fyr, vandrarhem och fantastiska
bad. Årligen vigs 100-tals par i kapellet och i fyren
på Hållö. Ett av de största besöksmålen i Sotenäs är
Nordens Ark, de utrotningshotade djurens fristad.
A string of seaside communities typical of
the Bohuslän region line the Sotenäs shoreline,
from picturesque Bovallstrand and granite
centre of Hunnebostrand to the town centre
of Kungshamn and the islands of Smögen and
Malmön. The magnificent archipelago and
barren cliffs are best experienced by taking part
in activities at or by the sea – such as boating,
hiking, climbing and, of course, sunbathing
and swimming. Hållö island, with its beautiful
lighthouse, hostel and amazing swimming spots,
attracts lots of visitors, as does Nordens Ark
animal park for endangered animals.

M

UNKEDAL

Bohuslän är inte
bara kust och
skärgård – inåt landet finns bland
annat Kynnefjäll, det stora vildmarksområdet
norr om Munkedal, som sträcker sig upp till
norska gränsen och fortsätter in i landskapet
Dalsland. Det är ett område på drygt 700
kvadratkilometer orörd natur. Här finns gam
melskog, stora öppna myrar, ljunghedar, gläntor
och otaliga sjöar. Torreby slott, reser sig ståtligt
mitt i grönskan, strax söder om Munkedal.
Slottet uppfördes 1887 av grosshandlare Niels
Sörensen, inspirerad av engelsk byggnadsstil
omgiven av robusta ekar. I slottet finns numera
restaurang och i slottsparken ligger Bohusläns
äldsta golfbana med storslagen utsikt över Sveri

Unik vit älg i Munkedal

Smögenbryggan

ges största och djupaste fjord, Gullmarsfjorden.
Munkedals Herrgård är en herrgård i en anrik
miljö och var tidigare bostad för direktören på
pappersbruket Arctic Paper Munkedals AB.
Numera är herrgården öppen för andra aktivi
teter och är känd för sin goda mat. Herrgården
är hotell och restaurang för allmänheten, med
möjlighet till konferens, kick-off och event,
olika paket för golf, jakt, fiske med mera.
Bohuslän is not only coast and archipe
lago – inland, one finds the 700 square metre
wilderness area of Kynnefjäll just north of
Munkedal, stretching all the way up to the
Norwegian border and into the region of
Dalsland. It is home to old-growth forests,

large open bogs, heaths, glades and countless
lakes. Just south of Munkedal, Torreby Castle
stands proudly among the greenery. The castle
was built in 1887 by wholesaler Niels Sörensen,
inspired by the English style of architecture
surrounded by large oaks. These days, the castle
houses a restaurant and its parklands Bohuslän’s
oldest golf course with magnificent views across
Sweden’s largest and deepest fjord, Gullmars
fjorden. Munkedals Herrgård is a manor in a
historic setting and used to be the home of the
director of paper mill Arctic Paper Munkedals
AB. These days, the manor is well known for
its good food and offers hotel and conference
facilities, events and various golfing, hunting
and fishing activity packages.

TANUM

SHOPPINGCENTER

Bohusläns skönaste köpcenter
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YSEKIL

Lysekil erbjuder aktivi
teter i världsklass och en
levande stad året om utan
att ge avkall på fantastiska naturupplevelser
och genuina fiskesamhällen. Kommunen
sträcker sig från lummiga Skaftö med mysiga
fiskeläget Grundsund och idylliska badorten
Fiskebäckskil, över Gullmarsfjorden till
Stångehuvuds böljande granitklippor, Lysekils
mysiga stadskärna och norrut genom hällrist
ningsbygd och fantastiska klättringsområden.
Havets Hus saltvattensakvarium – ett av
Bohusläns största besöksmål – visar över 100

olika arter från Västerhavet och från dess
brygga avgår sälsafari- och undervattens
safariturer hela sommaren.
Klättring, dykning, paddling, cykling och
vandring erbjuder hisnande upplevelser i
fantastisk natur året om.
Lysekil offers world-class outdoor
activities and experiences and is a vibrant
town all year round. The diverse municipa
lity stretches from lush and leafy Skaftö with
quaint fishing village Grundsund and idyllic
seaside resort Fiskebäckskil, across Gull

marsfjorden to nature reserve Stångehuvud’s
smooth granite rocks, the cosy town centre of
Lysekil and north through historic country
side with rock carvings and stunning rockclimbing areas.
Havets Hus saltwater aquarium, one of
Bohuslän’s most popular visitor attractions,
displays more than 100 species from the North
Sea, while seal and underwater safaris depart
from its pier.
Rock-climbing, scuba-diving, kayaking, cy
cling and hiking are among the breath-taking
experiences on offer all year round.

matmarknad. Vinterhalvåret bjuder bland annat
in till Julfackeltåg längs vattnet och Gammaldags
Jultorg. Under ert besök i Uddevalla får ni inte
missa att besöka badorten Gustafsberg med anor
från 1700-talet, den vackra Strandpromenaden
som slingrar sig fram lika vacker året om eller
Bassholmen – en idyllisk ö mitt i vårt salta vatten.

U

DDEVALLA I hjärtat av Bohuslän ligger

Uddevalla, en välbevarad
hemlighet för dem som ännu inte
upptäckt vilken fantastisk plats det är. Den
skyddade innerskärgården bjuder på idealiska
kajakvatten och båtturer året om och med när
heten till fjäll och skogar har Uddevalla många
aktiviteter att erbjuda. Uddevalla är Bohusläns
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Uddevallabron.
Foto: Linda Svensson

största stad med ett brett evenemangsutbud. Här
finns kultur, teater och idrott i alla former och
dessutom är shoppingmöjligheterna mycket bra,
både i centrum och på Torp Köpcentrum. Under
sommaren tar de vita Skärgårdsbåtarna med dig
från centrum ut till Uddevallas alla badplatser
och skärgårdsidyller. Kalendariet bjuder på allt
från storslagen musikfestival till internationell

In the heart of Bohuslän lies Uddevalla, a
well-kept secret for those who have not yet disco
vered this gem. The protected inner archipelago
offers idyllic kayaking waters and boat tours
throughout the year, while nearby mountains and
forests offer further opportunities for nature acti
vities. Uddevalla is Bohuslän’s largest city, offering
a wide range of events. It offers culture, theatre
and sporting events as well as great shopping opp
ortunities – both in the town centre and at Torp
Shopping Centre just outside town. During sum
mer, Skärgårdsbåtarna offer boat tours from cen
tral Uddevalla to surrounding beaches and other
idyllic spots. The event calendar offers everything
from a grand family festival to an international
food market. During the winter months, there’s a
Christmas torch walk along the waterfront and an
old-fashioned Christmas market. Make sure your
visit includes a trip to Gustafsberg historic seaside
resort from the 1700s or the beautiful Strandpro
menaden walk.
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Skulptur
i Pilane
2016

JAUME
PLENSA
ANNA
SE ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA
OCH VACKRASTE KONSTVERK
PÅ PLATS I DET BOHUSLÄNSKA
KULTURLANDSKAPET!

DJUR - NATUR - SKULPTUR

PILANE
TJÖRN
BOHUSLÄN
28.5 - 28.8

WILLIAM TUCKER / ALICE AYCOCK / TONY CRAGG
BETTINA POUSTTCHI / MORTEN LÖBNER ESPERSEN
HELENA MUTANEN / JAUME PLENSA M.FL.
Alla dagar 9 -19. Entré 100 kr, under 15 år fri entré
PILANE HERITAGE MUSEUM I SAMVERKAN MED

www.pilane.org

Gullholmen

O

RUST Orust är känt för båtliv och

produktion av högklassiga
fritidsbåtar. Det lokala hantver
ket utförs till perfektion och berör många
branscher. Musikscenen är fantastisk och här
kan du lyssna både till kända svenska artister
och lokala förmågor. Slussen, Flatön och
Nösund är bara några av platserna med stort
musikutbud. Orustdagen i juni är en årligt
återkommande gratiskonsert då Orusts stora
Evert Taubepris delas ut. Veronica Maggio
var 2015 års pristagare. Från Tuvesvik går
färjorna till de bilfria öarna Käringön och
Gullholmen, där trängs husen på vissa delar,
medan naturen och klipporna andas fritt på
andra delar. Orust har också det charmiga
fiskeläget Mollösund där du finner båtliv,
restauranger och en historisk bebyggelse som
upplevs lite extra i museihandelsboden mitt i
byn. På mitten av ön finns Bohusläns svar på
Ullared, Göksäter, affären där du hittar allt
till ett bra pris.
Orust is famous for its boating com
munity and production of high-quality leisure
boats. The local craftsmanship is carried out to
perfection across many industries. Orust also
has a fantastic music scene and is the place to
be in summer if you want to listen to the most
well-known Swedish artists or local talents
performing in beautiful settings. Slussen,

T

JÖRN

Årets kulturkommun
2016. Natur, konst och
kultur för alla kan upplevas på
Tjörn. 2016 är ”Dansens år” på Tjörn, vilket
kommer att märkas på hela ön. Alldeles vid
mötet mellan Orust och Tjörn ligger Sundsby
säteri, med gårdscafé och butiker. Säteriets park
rymmer en köksträdgård, utomhusscen och via
vandringslederna nås grottor, blåsippebackar
och utsiktsplats. I Skärhamn, Tjörns största ort
och ett lämpligt nedslag för shopping, ligger
Nordiska Akvarellmuseet som visar unik konst
i världsklass. Besök gärna Skulptur i Pilane
som bjuder hela familjen på skulpturutställning
bland betande får av världskända konstnärer. En
av Tjörns bästa och barnvänligaste badstränder,
Kårevik, hittar du i Rönnäng, ett litet samhälle
där utsiktsplatsen Tjörnehuvud finns. Härifrån
får du en hänförande vy över Klädesholmens
vackra fiskesamhälle och de bilfria öarna Åstol,
Dyrön och Tjörnekalv.
Nature, art and culture are in focus on
the island of Tjörn. 2016 is ”The Year of Dance”
on Tjörn, which will be felt across the island.
Where Orust meets Tjörn, one finds Sundsby
Manor House with a farm café and shops. The
manor park has a kitchen garden and outdoor
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Flatön and Nösund are just some of the places
offering a wide selection of music performan
ces. Orust Day (Orustdagen) in June is a free
concert with performances by both famous
and local artists. During the day, Orust’s prize
in honour of Swedish singer-songwriter Evert
Taube is announced. Veronica Maggio took
out the honour in 2015. Ferries depart from
Tuvesvik, taking passengers to the car-free
islands of Käringön and Gullholmen, where

houses cling closely together in a huddle in
some parts while the nature and cliffs spread
freely across other parts. Orust is also home
to the charming fishing village Mollösund,
where you find boating life, restaurants and
historic buildings including a well-preserved
village shop that today is a museum offering a
glimpse into the past. In the middle of Orust,
lies bargain store Göksäter, where anything
can be found at a good price.

Nordiska akvarellmuseet

stage, while walking paths reach caves, flowe
ring meadows and outlook points. Skärhamn,
Tjörn’s largest town and a suitable spot for shop
ping, is home to the Nordic Watercolour Mu
seum which showcases unique art of internatio
nal standard. Sculpture park ”Skulptur i Pilane”
is well worth a visit, offering the whole family
a chance to experience world-class sculptures

amongst grazing sheep. One of Tjörn’s best and
most child-friendly swimming spots, Kårevik,
can be found in Rönnäng, a small community
that is also home to the outlook point Tjörne
huvud. From here, you get breath-taking views
across the ocean to Klädesholmen’s picturesque
fishing village and the car-free islands of Åstol,
Dyrön and Tjörnekalv.

BOHUSLAN.COM

Lilla Tjörn Runt, en av Nordens
största optimistjolletävlingar.

TENUNGSUND Unikt beläget med

vidsträckta havs
vyer på ena sidan och Svartedalen, ett
av Sveriges största vildmarksområden
på andra sidan, ligger Stenungsund. Stadens
shoppingcentrum, Stenungstorg, ligger precis
intill vattnet. Alldeles intill ligger kulturhuset
Fregatten med turistinformation, konferens,
bibliotek, galleri, bio, café och Molekylverkstan.
Under mitten av augusti går en av världens
största inomskärstävlingar, ”Tjörn Runt by
Cowi”, av stapeln. Från klippor och skär kan

man se tävlingen där alla ska ha samma chans
att vinna, elitseglare som familjeseglare. Utsik
ten från stadens centrum innefattar Stenungsön
som är en oas med möjligheter till bad, fina
vandringsleder och rekreation.
Stenungsund is uniquely situated, with
panoramic ocean views on one side and one of
Sweden’s largest wilderness areas, Svartedalen,
on the other side. Its shopping centre is situated
right by the water. Right next door, the culture
house Fregatten houses the tourist information

office, conference facilities, library, art gallery,
café and family science centre Molekylverkstan
(Molecule Workshop). In the middle of August,
one of the world’s largest inner-archipelago
sailing races ”Tjörn Runt by Cowi” is held
here. From nearby cliffs and skerries, onlookers
will watch the race that offers elite sailors and
family recreational sailors the same chance to
win. The view from the city centre includes the
island of Stenungsön, which offers an oasis of
swimming, hiking and recreational opportu
nities.

M

ARSTRAND Längst ut i väster,

där skärgården tar
slut och havet tar vid, ligger
Marstrand med Carlstens fästning på sin topp.
Seglarstaden och badorten med kajen med båtar
av alla slag, mysiga hus vid bilfria gator, topp
restauranger och gatukök, sol och salta bad, mu
sik, Strandverket konsthall och skådespel. En
promenad runt ön på stigar, spänger och klippor
är magiskt! Vid entrén till Marstrandsön ligger
Marstrands Havshotell som gärna betonar att
det är värt ett besök året om härute.
In the far west, where the archipelago ends
and the open sea begins, Marstrand is located,
with Carlsten Fortress perched above the town
centre. The sailing town and seaside resort Mar
strand is home to a harbour filled with all kinds
of boats, cosy homes along car-free streets, top
restaurants and take-away spots, sun and salty
swims, music and spectacle. A walk around the
island along its paths, footbridges and cliffs is a
magical experience. At the entrance to the island,
Marstrands Havshotell is situated. It is open all
year and stresses that each season offers its own
charm.

BOHUSLAN.COM
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Bohus fästning

K

UNGÄLV

Kungälvs stad är en
blandning av gedigen
historia och modern småstad. Som
besökare finner du spår från så långt tillbaka
som bronsåldern. Det mäktigaste man ser idag
är Bohus fästning. Det räcker med en promenad
på kullerstenarna mellan de gamla trähusen på
Västra gatan för att känna historiens vingslag.
Vilandes på grundstenar som plockades från
fästningen redan på 1600-talet förmedlar husen
trästadens sköna känsla av harmoni. Vid gatans
ena ände finner man Gamla torget med en av
Sveriges bäst bevarade barockkyrkor. Vid gatans
andra ände tar det moderna Kungälvs centrum

vid med små butiker, butikskedjor, mysiga ca
féer och flera restauranger. Härifrån är det också
promenadavstånd till Göteborgs kexfabrik som
ligger intill älven. Ibland doftar hela Kungälv
kakor och av det blir suget att fynda i kexfabri
kens populära Bräckbod inte mindre.
The regional city of Kungälv is a blend of
rich history and modern city life, where visitors
can find traces as far back as the Bronze Age.
The mightiest sight these days, is Bohus Fortress.
A walk along the cobble stones between the old
wooden houses of Västra gatan is enough to
make one feel the tide of history. Resting on pil

lars that were taken from the fortress in the 17th
century, the houses convey the wooden town’s
pleasant feeling of harmony. At one end of
street, closest to the fortress, one finds the square
Gamla torget with one of Sweden’s best preser
ved baroque churches from the same century.
At the other end of Västra gatan, the modern
part of Kungälv begins, home to charming small
boutiques and larger chains, cosy cafés and many
restaurants. Within walking distance, one also
finds the biscuit factory Göteborgs Kex right by
the river. At times, all of Kungälv smells like
biscuits, drawing visitors to the factory’s popular
outlet Bräckboden.

åka på en sälsafari eller fisketur. Vinga är ett
populärt besöksmål och båtturer till Vinga
avgår från Hönö. För den som är nyfiken på
öarnas rika kultur och historia så rekommen
deras ett besök på Fiskemuseet i Hönö Klåva
eller någon av de fina hembygdsgårdarna. I
Göteborgs norra skärgård finns evenemang
året om.

Ö

CKERÖ Göteborgs norra skärgård

består av tio öar och är ett
unikt besöksmål endast 20 km
från centrala Göteborg. Här kan
du uppleva genuina fiskesamhällen, storslagen
natur och aktiviteter i en övärld som är full
av liv året om. Nordligast är Rörö, Hyppeln
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och Källö-Knippla med fina naturslingor och
gästhamnar. Hälsö, Öckerö, Hönö, Fotö med
shopping, restauranger, natur och hamnar.
Bohus-Björkö med underbar natur och livfull
hamn. Grötö och Kalvsund är kommunens
enda bilfria öar. Om du är ute efter en aktiv
semester kan du paddla kanot, snorkla, eller

Gothenburg’s northern archipelago is
made up from 10 islands, making it a unique
place to visit, only 20 kilometres from the centre
of Gothenburg. Here, you can experience
genuine fishing villages, magnificent nature
and activities in an island world bustling with
life all year round. In the far north, Rörö, Hyp
peln and Källö-Knippla are home to wonderful
hiking trails and guest marinas. Hälsö, Öckerö,
Hönö and Fotö offer shopping, restaurants,
nature and harbours. Bohus-Björkö boasts
wonderful scenery and a lively harbour. Grötö
and Kalvsund are the only car-free islands of
the municipality. Those looking for an active
holiday can kayak, snorkel or go on a seal
safari or fishing tour. Vinga with its famous
lighthouse is a popular destination, with boat
tours departing from Hönö. Those interested
in the rich culture and history of the islands
are recommended to visit the fishing museum
(fiskemuseet) in Hönö.
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Barnens
Bohuslän for kids

BOHUSLÄN

I barnvänliga Bohuslän finns mängder av aktiviteter för hela familjen.
Bada från solvarma klippor, fiska krabbor från bryggan, snorkla i Koster
havets Nationalpark, cykla på bilfria öar och stanna till vid någon av
de fina sandstränderna – naturen är en lekplats fylld med skatter att
upptäcka.

TRÄFFA DJUREN
Nordens Ark. Djurpark för utrotningshotade
djur. Ett 100-tal arter, både exotiska
och nordiska. Bondgård med lantraser,
höhoppning och andra aktiviteter.
Rovdjursmatning varje dag.
www.nordensark.se
Möt djuren i Västerhavet på Havets Hus i
Lysekil. Flera stora akvarium med både hajar
och bläckfiskar. www.havetshus.se
Emaus lantgård i Uddevalla har hästar,
minigrisar, getter, kaniner, ankor, tuppar och
hönor. www.uddevalla.com
Älgparken Moose af Anneröd, se älgar i sin
naturliga miljö. www.annerod.se
Skulptur i Pilane är en upplevelse för
små och stora med klappvänliga får som går
tillsammans med skulpturerna. www.pilane.se

SKAPA OCH TILLVERKA
Släpp loss din kreativitet! På Gerlesborgskolan,
söder om Hamburgsund, kan barn
upp till 13 år delta i öppen konstverkstad
14

med teckning, måleri och skulptur.
www.gerlesborgskolan.se
På Molekylverkstan i Stenungsund, finns
kluriga experiment, spel och naturvetenskap
och daglig tillverkning av slime.
www.molekylverkstan.com
Öppen ateljé på Nordiska Akvarellmuseet
i Skärhamn. Testa akvarellens mystik
tillsammans med handledare.
www.akvarellmuseet.org

OVANLIGA FÄRDER
Munkedals museijernväg. Åk smalspårig
järnväg, turer ett par dagar i veckan under
sommaren. www.munkedalsjernvag.com
Citytuffen. Åk minitåg genom Lysekils centrum.
Kan kombineras med entrébiljett till Havets hus.
Undervattensafari. I Lysekil kan du följa med
M/S Soten på en båttur och få se livet under
havsytan. www.havetshus.se
Strandexkursion i Rörvik, Sydkoster. Följ med
och upptäck livet under ytan närmast stranden.
www.kosterhavet.se

Strandexkursion på Sydkoster

SKÅDESPEL OCH TIDSRESOR
Vitlycke Museum, Tanum. Lev bronsåldersliv på
Bronsåldersgården eller varför inte prova på att
vara arkeolog för en dag. www.vitlycke.se
DaftöLand, äventyrspark med piratteater som
bjuder på fartfyllt bus, musik och rövartåg.
www.daftoland.se

FÖR KAKMONSTRET
På Bräckboden i Kungälv hamnar kakpaketen
som lämnar fabriken med något skönhetsfel
och säljs därför billigt i Bräckboden.
www.göteborskex.se
Marsipanladan är en röd lada fylld med
konfekt vid Skaftöbron, nära Fiskebäckskil.
www.kutterkonfekt.se

FÖLJ MED PÅ SÄLSAFARI
Ett riktigt äventyr tar hela familjen ut i
ytterskärgården där sälar oftast ligger och
latar sig på solvarma hällar. Sälsafari kan
bokas på flera platser längs kusten. Kontakta
turistinformationen på orten för mer information.

BOHUSLAN.COM

Fler aktiviteter för
barn och familjer
hittar du på
bohuslan.com

BOHUSLÄN FOR KIDS
Child-friendly Bohuslän offers lots of activities
for the whole family. Swimming from granite
rocks warmed by the sun, crab-fishing from
the jetty, snorkelling in the Koster Sea National
Park, cycling on car-free islands and stopping
at one of the lovely sandy beaches – Bohuslän’s
nature is a playground filled with treasures to
discover.
MEET THE ANIMALS

Norden’s Ark is a zoo for endangered animals.
About 100 species include both exotic and
Nordic animals. Its farm has native animals,
hay bale-jumping and other activities. Predator
feeding each day. www.nordensark.se
Meet the animals of the North Sea at
Havets Hus in Lysekil. Several large
aquariums with sharks, cuttlefish and other
marine life. www.havetshus.se
Emaus farm in Uddevalla has horses,
miniature pigs, goats, rabbits, ducks, roosters
and hens in an idyllic setting.
www.uddevalla.com
Moose park Moose af Anneröd, just north of
Uddevalla, offers visitors the chance to see
moose in their natural environment.
www.annerod.se
Sculpture in Pilane is an experience for
young and old, where friendly goats like
to be patted alongside the sculptures.
www.pilane.se

Kul för hela familjen med djur, natur och skulptur i Pilane

MAKE AND CREATE

Unleash your creativity! At Gerlesborgsskolan,
south of Hamburgsund, children up to 13 can
participate in open art workshops focusing on
drawing, painting and sculpture.
www.gerlesborgskolan.se
Molekylverkstan in Stenungsund is home to
ingenious experiments, games and science and daily
production of slime. www.molekylverkstan.com
Explore the mystery of watercolours with
a supervisor at the open studio at the Nordic
Watercolour Museum in Skärhamn.
www.akvarellmuseet.org
UNUSUAL TRIPS

Munkedals museijernväg. Take the
narrowgauge railway that runs a few days a
week during the summer.
www.munkedalsjernvag.com
Citytuffen. Miniature tourist train rides
through Lysekil centre. Can be combined with
entry to Havets Hus.
Underwater Safari. In Lysekil, you can hop
aboard M/S Soten to see life below sea level.
Buy tickets at Havets Hus. www.havetshus.se
Down at the beach. Join us on an excursion to
the beach! There, we’ll look at life in the water
closest to the shore. www.kosterhavet.se
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Pirater på DaftöLand

PLAYS AND TIME TRAVEL

Vitlycke Museum. Live like Bronze Age people
for a few hours at Vitlycke’s Bronze Age farm.
www.vitlyckemuseum.se
DaftöLand. Adventure park where our Daftö
pirates provide entertainment and family
shows. www.daftoland.se
FOR COOKIE MONSTERS

At Bräckboden in Kungälv you’ll find the
biscuit factory outlet.
www.göteborskex.se

Marsipanladan is a red barn filled with
marzipan and other confectionary by Skaftö
Bridge, near Fiskebäckskil.
www.kutterkonfekt.se
GO ON SEAL SAFARI

Several places along the Bohus coast offer Seal
Safari. A thrilling ride where you can see the
seals in their natural habitat resting on the
rocks. Contact the local tourist information for
more details.
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KRABBFISKE

Barnens favorit i sommar!
Crab-fishing

EN TEMAVECKA FÖR HAVSMILJÖN LÄNGS HELA KUSTEN
FRÅN GÖTEBORG TILL STRÖMSTAD
• EXKURSION MED
FORSKNINGSFARTYG
Vid havsbrynet ligger barnen på
magen och fiskar strandkrabbor
från bryggan. Ett härligt
sommarminne som dröjer sig
kvar långt upp i vuxen ålder.
Enkelt, tag bara en klädnypa
och knyt fast en tråd, fäst lite
räkskal eller varför inte en
krossad mussla i nypan och sänk
ner den på en stenig strand och
vänta… Välj ut den ”bästa”
krabban och ha krabbrace med
dina kompisar och se vems
krabba som först tar sig till
vattnet. Tänk på att inte hålla
krabborna uppe för länge. Även
om du har en hink med vatten,

blir snabbt vattnet varmt under
soliga dagar och dessutom
uppskattar inte krabborna att
ligga för tätt i en trång hink.
Och du, glöm inte att släppa
tillbaka krabborna i havet!
Children lying on the jetty
facing the water surface below
while waiting for crabs to catch
– a wonderful summertime
memory that lingers. All you
need is a clothes peg with a piece
of string, a crushed mussel,
prawn or sausage (crabs eat most
things) and a bucket filled with
saltwater. Don’t let the water
get too hot in the sun and make
sure you let the crabs back in the
ocean after a while.

• SÄLSAFARI OCH SPORTFISKE
• GUIDADE NATURVANDRINGAR
• SNORKLING OCH DYKNING
• MIKROSKOPISKA PLANKTON
• STRANDSKOLA
OCH EXPERIMENT
• KLAPPAKVARIUM
OCH HAVSVERKSTAD
• CITIZEN SCIENCE
• POPULÄRVETENSKAPLIGA
FÖRELÄSNINGAR
OCH MYCKET MER

HELA PROGRAMMET PÅ WWW.VASTERHAVSVECKAN.SE
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Välkommen till
traditionellt
midsommarfirande
25 juni - 14 augusti
Spännande sommarprogram varje dag.
Sommarläger
En eller flera dagar.
För barn 5-15 år.
www.nordensark.se
Hotell

Restaurang

15 min till Smögen

Öppet varje dag - året runt!
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Aktiviteter

The
outdoors

Få platser på jorden kan erbjuda så bra vatten för kajakpaddling
som Bohuslän – en fantastisk upplevelse året runt. Eller prova
på livet som en äkta bohusläning och följ med ut på en skaldjurssafari på skaldjurens bästa tid, våren och hösten. Vandring
och cykling är andra sätt att upptäcka Bohuslän på. Oavsett om
du väljer att paddla, vandra, cykla, dyka, snorkla, klättra, segla
eller följa med på båtturer, sälsafari och hummerfiske, finns här
aktiva naturupplevelser året runt i en skärgård som rankas som
ett av världens tio bästa vildmarksområden av CNN.
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och saltstänkta äventyr

VANDRA
Vandring är ett fantastiskt sätt att upptäcka
Bohuslän på. Det finns flera leder och natur
områden att välja på för den som vill vandra,
promenera eller besöka fina platser. Bohus
leden, mellan Mölndal i söder och Strömstad
i norr, bjuder på 370 kilometer varierande na
tur. En annan populär vandringsled är Kust
stigen som slingrar sig fram i kustlandskapet
genom fantastisk natur och historiska platser,
från Uddevalla, hela vägen till Strömstad och
vidare in i Norge. Soteleden med sina 20 etap
per tar dig runt i Sotenäsets natur. Dessutom
har Bohuslän en mängd vackra naturområ
den, både i vår kustnära skärgård och in i
landet. Höjdplatån Bredfjället i Ljungskile
är ett uppskattat vildmarksområde sommar
som vinter. Tack vare vägar och broar tar du
dig enkelt ut i vår vackra skärgård så som ute
på Tjörn, Koön, Marstrand och Nordkoster.
Ett stadsnära och prisat promenadstråk som
vi gärna tipsar om finns i Uddevalla, den han
dikappvänliga Strandpromenaden på dryga
milen tar dig förbi stad, land och strand.

CYKLA
I Bohuslän är det tätt mellan mat, boende
och sevärdheter vilket gör cykelupplevelsen
till något extra. Här väntar en rik variation
av storslagna vyer, pittoreska fiskesamhällen
och charmiga småstäder. På Sydkoster är det
populärt att cykla och cykeluthyrning finns
på ön, liksom på många platser utmed kusten.
På Skaftö tar man sig fram längs en cykelväg
mellan pittoreska Fiskebäckskil och charmiga
Grundsund, varför inte ta färjan över från
Lysekil. I trakterna kring Södra och Norra
Bullaresjöarna och sydväst ner mot Tanums
hede och Vitlycke finns fina landsvägar med
storslagen natur ett rikt djurliv. Tjörn är en
utmärkt cykelö med cykelvägar som erbjuder
säker, händelserik och varierad cykling. På
öarna i Göteborgs skärgård hittar man sepa
rerade cykelvägar och bilfria öar perfekt för
cykling. Mer information om utvalda och säkra
cykelrutter från Göteborgs skärgård i söder till
Strömstad och Kosteröarna i norr hittar ni på
cyklaiskargarden.com. Där finns även informa
tion om cykelkartor och färdiga cykelpaket.

PADDLA
Få platser på jorden kan erbjuda så bra vatten
för kajakpaddling som Bohuslän med sina
tusentals kobbar och öar – en fantastisk upple
velse året runt. Det finns smidiga startplatser
och kajakuthyrare längs hela kusten – från
Koön nära Marstrand i söder till Kosteröarna
i norr. Det allra bästa sättet för nybörjare att
uppleva Bohusläns unika paddelvatten är
att paddla med en rutinerad guide som kan
området på sina fem fingrar. Många erbjuder
guidade turer för såväl nybörjare och barn
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familjer i lugnare vatten som erfarna paddlare
nyfikna på den karga ytterskärgården. I arki
pelagerna utanför Fjällbacka, Hunnebostrand
och Lysekil syns många kupoltält sommartid,
medan andra paddlare väljer bekvämligheten
på vandrarhem eller hotell.

KLÄTTRA
Bohuslän är ett av Sveriges finaste områden
att klättra i. Den underbara bohusgraniten har
en fantastisk kvalitet och de många klipporna
göra att här finns klättring för alla. Upplev
det fantastiska med klättring genom att boka
en kurs med en klätterinsruktör eller boka
ett färdigt paket med klättringsupplevelser,
boende och god mat.

FISKA
Från laxfiske i Örekilsälven och insjöfiske i
Svartedalen, Kynnefjäll och Bullarsjöarna till
kustens saltvattensfiske från båt eller klippa så
kan fritidsfiskaren få sina drömmar uppfyllda
i Bohuslän. Besökare som vill uppleva fisket
på nära håll har möjligheten att följa med ut
på allt från vårens havsöringsfiske och som
marens makrillfiske till höstens spännande
hummerfiske. Passa på att boka en paketerad
fiskeupplevelse med fisketur, övernattning
och fantastisk mat. Kalla vintrar i Bohuslän
erbjuder möjligheten att dra på sig långfärds
skridskorna för att ge sig ut på pimpelfiske på
havsisen eller någon av storskogens alla sjöar
som snabbt fryser sig säkra.
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DYKA OCH SNORKLA
Bohuslän erbjuder fina dykvatten. Lysekil,
Väderöarna, Marstrand och Kosterhavet är
riktiga eldoradon för dykare. Snorkla kan man
göra i princip överallt, det är enkelt och allt
man behöver är cyklop och snorkel och gärna
ett par fenor. Pröva även snorkellederna på
Sydkoster och Saltö utanför Strömstad samt på
Öckerö. Med hjälp av en lina på botten tar man
sig runt en naturstig under vattnet med olika
informationsskyltar längs vägen.

SKÄRGÅRDSTURER
De många båtturerna låter besökare uppleva
populära besöksmål som till exempel Koster
öarna, Smögen, Hållö, Väderöarna, Åstol,
Dyrön eller Käringön. Alla har sin egen unika
charm och många av öarna erbjuder såväl
övernattningsmöjligheter som restauranger.
Skärgården kan också upplevas under sälsafari,
undervattenssafari eller ett guidat fyrbesök. Vill
man pröva på livet som riktig bohusläning ska
man följa med på makrillfiske, hummersafari,
kräftfiske eller mussel- och ostronsafari – gärna
på skaldjurens bästa tid, hösten!

HIKING AND CYCLING

Walking and cycling are fantastic ways to
discover Bohuslän. The Bohusleden trail,
between Mölndal in the south and Strömstad
in the north, covers 370 km of diverse terrain,
divided into 27 stages with varying levels of
difficulty. The coastal path Kuststigen leads
the hiker through beautiful nature and places
of historic and cultural importance. From
Stenungsund to Strömstad. In Uddevalla
Strandpromenaden boardwalk offers
a nine-kilometre walk by the cliffs of the bay
and winds through the town and surrounding
countryside. The highland plateau Bredfjäl
let in Ljungskile is a popular wilderness area

all year round. There are also breathtakingly
beautiful walking trails to discover on Tjörn,
Koön, Marstrand and Nordkoster islands and
in the granite nature reserve Stångehuvud in
Lysekil.
Cycling is a popular activity on Sydkoster
and there is a bike hire on the island, just as
there is in many spots along the west coast.
On Skaftö, a bike path connects the pictures
que Fiskebäckskil with charming Grundsund
– why not catch a ferry to the island from
Lysekil?
Soteleden is available to both hikers and
mountain bike riders and includes an exciting
adventure trail. To read more about cycling in

GOLF
Den hängivne golfaren har en stor mängd fan
tastiska golfbanor att välja mellan i Bohuslän.
Varför inte spela dig från norr till söder under
en säsong? Många boendeanläggningar erbju
der härliga paket som kombinerar havsnära
golf med övernattning och läckra måltider med
lokala råvaror.
20
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both the southern Bohuslän archipelago and
the areas further north, visit cyklaiskargar
den.com which has information about bike
maps.
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KAYAKING

The Bohuslän archipelago is ranked one of
the world’s top ten wilderness areas by CNN
and there is hardly a better way to experience
it than from a kayak! There are great launch
sites and kayak hire places along the entire
coast – from Koön near Marstrand in the
south to Tjärnö in the north. Many offer gui
ded tours for beginners and families in calm
waters as well as experienced kayakers curious
to explore the barren outer archipelago. In the
archipelagos outside Fjällbacka, Hunnebo
strand and Lysekil, dome tents are a common
sight during summer, while other kayakers
opt for the comfort of a hostel or hotel.
ROCK CLIMBING

Bohuslän is one of Sweden’s best rock clim
bing areas. The wonderful Bohuslän granite
has an amazing quality and the great variety
of mountains and cliffs means ensure there are
climbing opportunities for all levels. Expe
rience the thrill of rock climbing by booking
a course with a climbing instructor or book a
complete package with climbing experiences,
accommodation and great food.
FISHING

From salmon fishing in Örekilsälven and
freshwater fishing in the lakes of Svartedalen,
Kynnefjäll and Bullaren to the saltwater fish
ing of the coast, recreational fishermen can
have all their dreams fulfilled in Bohuslän.
Visitors who want to experience fishing like a
native ”bohusläning” have the chance to join
in everything from the mackerel fishing of
summer to autumn’s exciting lobster fishing
– many hotels offer fishing tours combined
with accommodation and fantastic food.
Winter offers the chance to pull on one’s long
distance skates to go ice fishing on the frozen
sea or on one of the many forest lakes that
quickly freeze over to a safe thickness.
DIVING AND SNORKELLING

The waters around Bohuslän are great for
diving. Lysekil, Väderöarna, Marstrand and
Kosterhavet are truly eldorados for divers.
You can snorkel more or less anywhere.
It’s easy to do and all you need is a mask,
snorkel and maybe a pair of fins. Try one
of the snorkel trails on Sydkoster and Saltö
outside Strömstad or Öckerö. Navigate your
way around an underwater nature trail with
interesting information boards to read along
the way, using the ropes.

BOHUSLAN.COM

TRIPS ROUND THE ARCHIPELAGO

The boat tours of summer let visitors expe
rience popular island destinations such as the
Koster islands, Smögen, Hållö, Väderöarna,
Åstol, Dyrön or Käringön. Each island has its
own unique charm and many of them offer
both accommodation and restaurants. The
archipelago can also be experienced by going
on a seal safari, underwater safari or guided
lighthouse tour. Those wanting to try out life
as a native ”bohusläning” can join organised

tours to fish for mackerel, lobster, crayfish or
mussels and oysters – preferably in autumn,
when the shellfish are at their best!
GOLF COURSES

Devoted golfers can choose between many ama
zing golf courses in Bohuslän. Why not play your
way from north to south during a season? Many
hotels offer wonderful packages that combine
seaside golf experiences with accommodation
and delicious meals prepared from local produce.
21

Åk skärgårdsbåt i Bohuslän
Ge besöket på västkusten en extra krydda –
ta en tur med Uddevallas skärgårdsbåtar till de anrika badorterna
Lyckorna, Gustafsberg, Lysekil – fika, fiska, bada och njut.
Åk på en dagskryssning till Käringön eller Smögen
eller boka en skaldjurskryssning och bli förförd av våra
salta upplevelser ombord!
Välkommen! Båtsäsongen 2016 startar 11 maj.

www.skargardsbatarna.com 0522-69 84 80

0704-15 34 95 • www.astolsrokeri.se
0000025509-01 1
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Det lönar sig...
I vår butik på 8000 kvm hittar du det mesta inom textilier, inredning, kläder,
verktyg, trädgård, skor och leksaker till låga priser.
Butiken, som är familjeägd, finns mitt på Orust och etablerades 1866.
Välkommen att göra ett besök !!!

Vi har även en kafeteria med smörgåsar och kakor.
Öppettider: Måndag - Onsdag 9.00 - 18.00, Torsdag 9.00 - 19.00,
Fredag 9.00 - 18.00, Lördag 9.00 - 14.00. Söndag och helgdagar stängt.

Aktiebolaget Arvid Eriksson, Göksäter 365, 473 96 Henån Tel 0304-230 00 • www.goksater.se
GREBBESTAD

NORDENS STÖRSTA
SPORTBUTIK

14 000 KVM SHOPPING TILL SPORTSHOPEN-PRISER
LEKLAND INNE & UTE
1 KM SÖDER OM GREBBESTAD - ÖPPET ALLA DAGAR
ISBANA VINTERTID
WIFICAFÉ / RESTAURANG / MINILIVS
SKATEBOARDRAMPER / FILMRUM FÖR BARNEN

OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...

BESÖK WWW.SPORTSHOPEN.COM
FÖR ÖPPETTIDER I ALLA VÅRA BUTIKER
0000023426-01 1
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Fyll shoppingkorgen
From Shoppingcenters
to farm shops

MED BOHUSLÄN

Flanera runt och njut av Bohusläns unika butiker, restauranger, gårdsbutiker, båtliv och havsnära shopping. Både kuststädernas småskaliga
butiker med unika produkter och de stora köpcentrumens breda
utbud bör kunna tillfredsställa den mest shoppingintresserade.

Utforska de många sommarbutikerna längs
välkända Smögenbryggan, Fjällbackas gränder,
Marstrands butiker och Hönö Klåva hamn i Gö
teborgs skärgård. Eller ta en heldag på Nordby
shoppingcenter norr om Strömstad, Tanum
shoppingcenter lite söderut längs E6:an eller
Torp köpcentrum i Uddevalla. I Stenungssund,
alldeles vid sundet, med bryggläge ligger Ste
nungstorg med butiker, caféer och restauranger.

Handla nyskördade grönsaker, inlagda to
mater och tomatmarmelad i gårdsbutiken på
KOSTERS TRÄDGÅRDAR, Sydkoster utanför
Strömstad. www.kosterstradgardar.se

från trakten. Här kan du införskaffa dina
mejeriprodukter för att baka din egen äggost
eller njut av underbar choklad.
www.logiskhandel.se

I Sotenäs ligger LYCKANS STENUGNSBAGERI.
Där hittar ni bröd som är gott, hälsosamt,
rättvist, mättar och är vackert att se på.
www.stenugnsbageri.se

GÅRDSBUTIKER I BOHUSLÄN

På RÖE GÅRD i Lysekil hittar ni konst och
keramik, nostalgisaker och godis, men här
finns också marmelad, sylt, saft, kryddor och
téer. Missa inte deras storsäljare – hembakat
fröknäcke. www.roegard.nu

Mitt på vackra Orust vid Tegneby hittar ni
HÅVS LAMM & DELIKATESS. Här finns
färskt, fryst och rökt lammkött från lamm
som växt upp i en lugn miljö och betat i det
fria. I gårdsbutiken finns även ekologiska
delikatesser. www.havs-lamm.se

Låt smaklökarna få sitt vid någon av alla under
bara gårdsbutiker som Bohuslän erbjuder. Med
många mattraditioner från norr till söder har
Bohuslän ett skafferi och en skattkista med smak
upplevelser som gör det värt en resa för den mest
inbitne globetrottern. Gårdsbutikerna erbjuder
närproducerade och ekologiskt hållbara produk
ter med både kärlek och historia i råvarorna.

EN FINSMAKARRESA
Gör er egna kulinariska resa genom Bohuslän.
Här tipsar vi om härliga gårdsbutiker från norr
till söder. Ni hittar såklart mycket mer på vår
hemsida bohuslan.com.
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SMEDBERGS GÅRD säljer närproducerade

delikatesser i genuin 1700-taltsmiljö i Mun
kedal. Förutom deras fantastiska sylt och
marmelad finns här heminredning, present
artiklar, smycken och kläder.
www.smedgard.se
I Uddevalla hittar du den lilla personliga buti
ken E.K. LOGISK HANDEL som har godsaker

Plocka dina egna jordgubbar, hallon eller
vinbär hos LEKANDERS BÄR & BOENDE på
Tjörn. På gården finns mycket kärlek och his
toria, här har det nämligen odlats jordgubbar
sedan innan andra världskriget. Plocka bär
och njut av det äkta. www.lekander.nu
SOLGLÄNTAN ligger i Svenshögen, Stenung

sund. Här hittar ni en välsorterad gårdsbutik
med ekologiska grönsaker, frukter och bär.
Här finns även ett ekocafé som bland annat
erbjuder rawfood kakor och smoothies.
www.hallbarhalsa.nu

BOHUSLAN.COM

Hemtrevliga CAFÉ ZANZIBAR hittar ni i
Tjuvkil, på vägen ut mot Marstrand. På den
ekologiska gården finns katter, kaniner och
frigående höns och ankor men också ett rökeri
där de röker lax och räkor på gammalt och tra
ditionellt vis. Köp även med dig lite nybakade
baguetter och lokalproducerade marmelader
och sylter. www.cafezanzibar.se
I Bohuslän kan du köpa pinfärska skaldjur och
fisk i världsklass längs hela kusten, bland annat
hos JONAS & ÅSA PÅ RÖRÖ. Hos Jonas & Åsa
finns även härligt goda röror, inlagd sill, rökt
fisk och mycket mera. Här hittar ni också de
bästa delikatesserna från producenter i närom
rådet. www.jonasochasa.se
Stroll along promenades and cobblestone
streets to enjoy Bohuslän’s unique boutiques,
restaurants, farm shops, boating and seaside
shopping. Explore the summer stores along the
famous pier of Smögen, the charming alleys of
Fjällbacka, Marstrand’s boutiques and Hönö
Klåva harbour in the Gothenburg archipelago.
Or spend the day at Nordby shopping centre
north of Strömstad, Tanum shopping centre a
bit further south, or Torp shopping centre just
outside Uddevalla.
Spoil your taste buds at one of the many
wonderful farm shops offered in the Bohuslän
region. With different culinary traditions span
ning from north to south, Bohuslän offers a
pantry and veritable treasure trove of flavours.
The farm shops offer locally produced and
ecologically sustainable products.
Make your own culinary journey through
Bohuslän. Here below, you will find a selection
of farm shops from north to south.
FARM SHOPS IN BOHUSLÄN

Buy just-harvested tomatoes, pickled tomatoes
and amazing tomato marmalade at KOSTERS
TRÄDGÅRDAR on Sydkoster island, outside
Strömstad. www.kosterstradgardar.se
Enjoy the journey to LYCKANS STENUGNSBAGERI in Sotenäs, a bakery with bread that
satisfies all your senses while being healthy, fairtrade and beautiful. www.stenugnsbageri.se
At RÖE GÅRD in Lysekil, enjoy browsing
through art and ceramics, old-fashioned toys
and items and delicious sweets in the quaint
shop. You will also find a range of foods such
as marmalades, jam, syrups, spices and tea.
And don’t miss their popular home-baked seed
crispbread! www.roegard.nu
Uddevalla is home to the small, personal store
E.K. LOGISK HANDEL which carries goods

BOHUSLAN.COM

from the area. Here, you can buy dairy products
to make your own äggost (literally: egg cheese) or
enjoy wonderful chocolate. www.logiskhandel.se
SMEDBERGS GÅRD sells locally produces delica

cies in a genuine 18th century environment at its
farm outside Munkedal. Apart from their fantastic
jam and marmalade, they sell interior design, gifts,
jewellery and clothes. www.smedgard.se
At Tegneby, right in the middle of the beautiful
island of Orust, you will find HÅVS LAMM &
DELIKATESS – home to fresh, frozen and smoked
lamb from animals that have been raised in a calm
country setting and grazed freely. The farm shop
also offers ecological delicacies. www.havs-lamm.se
Pick your own strawberries, raspberries or red or
black currants at LEKANDERS BED & BERRIES
on Tjörn. You can sense the history and passion
at the farm, where strawberries have been grown
since before World War II. Pick berries and
enjoy the inartifical. www.lekander.nu

Stenungsund and Svenshögen is home to
SOLGLÄNTAN, where you find a well-stocked
farm shop with organic vegetables, fruit and
berries as well as an ecological café offering
raw food cakes and smoothies.
www.hallbarhalsa.nu
Homely CAFÉ ZANZIBAR is located in Tjuv
kil, on the way out to Marstrand. The ecologi
cal farm is home to cats, rabbits, chickens and
ducks but also has a smokery where salmon
and prawns are smoked traditionally. Stock up
on some freshly baked baguettes, marmalades
and jam while you are there too.
www.cafezanzibar.se
In Bohuslän, you can buy freshly caught
world-class seafood along the entire coast,
including at JONAS & ÅSA’S ON RÖRÖ. Jonas
& Åsa make delicious dips, pickled herring,
smoked fish and much more. Here, you can
also find the best delicacies from producers in
the region. www.jonasochasa.se
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S OMMAR
VID HAVET
Det är något speciellt med Bohuslän. Det är troligen för att luften
här är klarare, havet saltare, klipporna varmare, horisonten
vackrare och aktiviteterna gladare. När dagen går mot kväll är
det på Kookaburra, Bohusläns skönaste bryggkant, ni vill träffas
för att avnjuta god mat och dryck. Stämningen höjs, utsikten
mot havet skapar magi och det är då den infinner sig,
känslan av sommar. Välkommen till Stenungsbaden!

Rum och frukost från 550 kr per person och natt.
Boka på www.stenungsbaden.se

Tel. 0303 72 68 00 | www.stenungsbaden.se
@stenungsbaden

S E A S I D E

F U N ,

H O T E L

0000024132-01 1

A N D

S P A
2016-02-01 07:41

*0 METER FRÅN HAVET
STRANDV. 2-14, 451 78 FISKEBÄCKSKIL T 0523-66 77 88 INFO@GULLMARSSTRAND.SE GULLMARSSTRAND.SE
0000023432-01 1

2016-01-08 14:04

Snow White and the Seven Dwarfs (1937), Gustaf Tenggren © Disney

Brave Little Tailor (1938), Disney Studio Artist © Disney

nordiska akvarellmuseet
UTSTÄLLNINGAR / VISNINGAR / FÖRELÄSNINGAR / ÖPPEN VERKSTAD / MUSIK / KURSER / KONFERENS / VATTEN RESTAURANG & KAFÉ / GÄSTATELJÉER / BADSTRAND
EXHIBITIONS / GUIDED TOURS / LECTURES / WORKSHOPS / MUSIC / COURSES / VATTEN RESTAURANT & KAFÉ / GUEST STUDIOS / BEACH
SÖDRA HAMNEN 6, SKÄRHAMN / TEL 0304 60 00 80 / AKVARELLMUSEET.ORG / RESTAURANGVATTEN.COM
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STRANDVERKET
KONSTHALL
MARSTRAND
UTSTÄLLNINGSPROGRAM
VÅR & SOMMAR 2016
19 MARS - 29 MAJ
JOAKIM ESKILDSEN
“EN VÄRLD JAG KAN TRO PÅ”
19 MARS - 29 MAJ
HILMA AF KLINT
I DIALOG MED ANN EDHOLM
11 JUNI - 25 SEPTEMBER
EVA HILD – “HÅLRUM”
DECEMBER 2016 - JANUARI 2017
STRANDVERKET VINTERSALONG

Eva Hild

I Strandverket finns även en shop samt bistro med fullständiga rättigheter.
Bistron erbjuder kaffe och kaka, smörgåsar samt kalla och varma rätter.
Varmt välkommen!

STRANDVERKET KONSTHALL PÅ MARSTRAND FÖR FOTOGRAFI, MÅLERI,
SKULPTUR OCH DIGITAL KONST. 0303-10800. WWW. STRANDVERKET.SE
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1 OKTOBER
KOSTER SWIMRUN

Evenemang
Events 2016
20–21 AUGUSTI
SEKELSKIFTESDAGARNA

6–8 MAJ NORDISKA MÄSTERSKAPEN I
OSTRONÖPPNING. På Hamnplanen i Grebbestad
kommer den nordiska ostronöppnareliten att
göra upp om den åtråvärda som nordisk mästare
i ostronöppning.
6 JUNI SILLENS DAG PÅ KLÄDESHOLMEN. Fira
nationaldagen och sillen på Klädesholmen. En
dag med aktiviteter för hela familjen.
16–18 JUNI UDDEVALLA SOLID SOUND. Musik
festival i Uddevalla för femte året i rad med
Sveriges artistelit på scen.
18 JUNI ORUSTDAGEN. Orust stora Evert Taubepris delas ut, konserter och kul för hela familjen i
Svanesund.

8–13 AUGUSTI
LYSEKIL WOMEN’S MATCH

Hylander med band, Magnus Lindberg & The
Knotters, Peter Bohlin & The Knotters. I hjärtat
av ett stenbrott ligger denna scen där det under
sommaren anordnas flera evenemang.
3–6 AUGUSTI INTERNATIONAL STREET MARKET
I UDDEVALLA. Kungstorget i Uddevalla centrum
fylls med knallar och tält där det bjuds på
matkultur från hela världen.
6 AUGUSTI MUSSELLOPPET I LYSEKIL. Tidigare
års succéer följs upp med sjunde upplagan av
Musselloppet. Loppet går i centrala Lysekil, med
start och mål på Gullmarsvallen.

24–30 JULI L´JAZZ SOMMARJAZZVECKA I
LJUNGSKILE. En hel vecka fylld med det bästa som
finns av jazzmusik i Sverige för 30:e året i rad.

6–14 AUGUSTI VÄSTERHAVSVECKAN,
BOHUSLÄN. Här kan du träffa forskare, lära dig
mer om havet, njuta av havsnära kustreservat,
följa med på sälsafari, upptäcka livet under ytan
och mycket mer! Stort antal arrangörer ordnar
aktiviteter under, över och vid vattenytan.

4–9 JULI MATCH CUP PÅ MARSTRAND. Sveriges
största internationella seglingsevenemang,
ett evenemang för hela familjen med segling i
världsklass.

8–13 AUGUSTI LYSEKIL WOMEN’S MATCH.
Matchracingtävlingen som drar världens bästa
seglingstjejer till Lysekil där de kämpar om titeln
i Släggöbukten i Havsbadsområdet.

7–8 JULI HAMBURGSUND PRIDE. Pridefestival
med Hamburgsund som centralort, festligheter
i hela Tanums kommun. Musik, tal, utställare,
serveringstält, dans med mera.

20 AUGUSTI TJÖRN RUNT BY COWI.
Folkfest och segling i världsklass när en av
världens största inomskärstävlingar går av
stapeln.

16–17 JULI TRÄBÅTSFESTIVALEN PÅ TJÖRN.
Hamnen i Skärhamn fylls av gamla träbåtar i
sitt rätta element. Njut av uppträdanden och
aktiviteter för hela familjen.

20 AUGUSTI TEN ISLAND RACE, TEN ISLAND
SWIMRUN PÅ ÖCKERÖ. Ten Island Race är en
multisporttävling i tvåmannalag där man genom
paddling, löpning och simning tar sig över
samtliga toppar på de bebodda öarna i Öckerö
kommun. Ten Island Swimrun är en tävling med
löpning och simning.

28 JULI ROCKAFTON PÅ STALLEBROTTET,
BOHUS-MALMÖN. Svensk rockafton med Dan
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I Bohuslän hittar du evenemangen som är
värda en resa. Låt dig inspireras av detta
urval och hitta mer på bohuslan.com

6–8 MAJ
NM I OSTRONÖPPNING

20–21 AUGUSTI SEKELSKIFTESDAGARNA
PÅ MARSTRAND. Vi drar tillbaka tiden till
förra sekelskiftet och återger Marstrand som
havskurort med hästar och myller, damer med
parasoll och sorl från punschverandor.
20–28 AUGUSTI WOC 2016. Världsmästerskapen
i orientering i Strömstad och Tanum. Kom och
upplev när världens bästa orienterare gör upp
om medaljerna.
26–28 AUGUSTI ÖPPNA VARV PÅ ORUST. Väst
kustens största flytande båtmässa i Ellös och
Henån med motor- och segelbåtar.
27–28 AUGUSTI TJÖRN TRIATHLON. Multi
sporttävling med simning, cykling och löpning i
Skärhamn.
2–4 SEPTEMBER ICEBUG XPERIENCE I SOTENÄS.
Vandring- och trailrunninglopp i Bohusläns
fantastiska natur. Tre dagar och 75 km bana från
Hunnebostrand via Smögen och Kungshamn till
Bohus-Malmön.
16 SEPTEMBER–16 OKTOBER UTSTÄLLNING
TRAVELLER I STENUNGSUND. Utställning med
glaskonstnären Kjell Engman och tre andra
konstnärer i Vattenfalls bergrum.
1 OKTOBER KOSTER SWIMRUN. För dig som
vill uppleva kombinerad löpning och simning i
Kosterarkipelagen. Ta båten ut till Kosteröarna
från Strömstad.

Detta är ett litet urval av evenemang.

6–8 MAY NORDIC OYSTER OPENING
CHAMPIONSHIP. The Nordic oyster opening elite
will battle for the coveted title ”Best Nordic oyster
opener” in Grebbestad.

4–9 JULI
MATCH CUP

6 JUNE DAY OF THE HERRING ON
KLÄDESHOLMEN. A day of activities for the whole
family.
16–18 JUNE UDDEVALLA SOLID SOUND. Music
festival in Uddevalla with some of Sweden’s best
singers on stage.
18 JUNE ORUST DAY. Conserts and fun for the
whole family in Svanesund.
24–30 JULY L´JAZZ SUMMER JAZZ WEEK IN
LJUNGSKILE. A week filled with the best jazz music
in Sweden.
4–9 JULY MATCH CUP ON MARSTRAND. Sweden’s
largest international sailing event for the whole
family.
7–8 JULY HAMBURGSUND PRIDE. Pride festival
based in the central town of Hamburgsund with
festivities throughout Tanum municipality.
16–17 JULY WOODEN BOAT FESTIVAL IN
SKÄRHAMN. Old, wooden boats, performances
and activities for the entire family.
28 JULY ROCK EVENING AT STALLEBROTTET
QUARRY, BOHUS-MALMÖN. Swedish rock
evening with Dan Hylander and his band, Magnus
Lindberg & The Knotters, Peter Bohlin & The
Knotters. The stage is located in a quarry.
3–6 AUGUST INTERNATIONAL STREET MARKET
IN UDDEVALLA. Kungstorget square in Uddevalla.
Food and culture from around the world.
6 AUGUST MUSSELLOPPET RACE IN LYSEKIL.
The race runs through central Lysekil, starting and
finishing at Gullmarsvallen Arena.

20–28 AUGUSTI
VM I ORIENTERING

6–14 AUGUST THE WEST COAST MARITIME WEEK,
BOHUSLÄN. Meet maritime researchers, learn
about the ocean, enjoy coastal nature reserves, go
on a seal safari, discover life under the surface and
lots more!
8–13 AUGUST LYSEKIL WOMEN’S MATCH.
The match racing competition that brings the best
sailing women in the world to Lysekil for a battle
in the bay of Släggö island to crown this year’s
winning crew.
20 AUGUST TJÖRN RUNT BY COWI. Enjoy the
festival atmosphere and world-class sailing when
one of the world’s largest inshore race is held.
20 AUGUST TEN ISLAND RACE, TEN ISLAND
SWIMRUN ON ÖCKERÖ. Participants compete in
pairs across multiple sports including kayaking,
running, swimming and one ”swimrun” event.
20–21 AUGUST TURN OF THE CENTURY DAYS
(SEKELSKIFTESDAGARNA) ON MARSTRAND.
We turn back time to the turn of the 20th century
and recreate Marstrand as seaside resort with
horses, people throngs, ladies with parasols and
the sound of people enjoying a glass of punch on
their verandahs.
20–28 AUGUST WOC 2016. World Orienteering
Championships in Strömstad and Tanum.
Experience the world’s best orienteering sports
men and women as they battle it out for the
medals.
26–28 AUGUST OPEN SHIPBUILDING YARDS
(ÖPPNA VARV) ON ORUST. The largest floating
boat expo on the Swedish west coast is held in Ellös
and Henån, showcasing motor and sailing boats.
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27–28 AUGUSTI TJÖRN TRIATHLON. Multi-sport
competition including swimming, cycling and
running in Skärhamn.
2–4 SEPTEMBER ICEBUG XPERIENCE IN SOTENÄS.
Hiking and trailrunning race through Bohuslän’s
amazing nature. Three days and 75 kilometres
take participants from Hunnebostrand to BohusMalmön, via Smögen and Kungshamn.
16 SEPTEMBER–16 October EXHIBITION
TRAVELLER IN STENUNGSUND. Glass artist Kjell
Engman and 3 other artists exhibit in the caverns
of hydropower company Vattenfall.
1 OCTOBER KOSTER SWIMRUN. Those who want
to experience the combination of running and
swimming in the Koster archipelago can catch the
boat to the Koster islands from Strömstad.

Se fler
evenemang på
bohuslan.com

16–18 JUNI
UDDEVALLA SOLID SOUND

BOHUSLÄNSKA

favoriter

Bohuslänska favoriter är sex stora besöksmål, perfekt för en
rundresa i Bohuslän för hela familjen. Möt havet och naturens
mästerverk. Upplev en nationalpark under havsytan, fascinerande akvarium, närkontakt med vilda djur, världsunika
hällristningar, dramatisk historia och berikande samtidskonst.
Här hittar ni något för alla åldrar året om! Fler tips hittar du på
bohuslan.com.

Highlights
in Bohuslän
Meet the ocean and nature’s masterpieces.
Experience an underwater national park, a salt-water
aquarium, close encounters with endangered wildlife,
unique rock carvings, dramatic history and enriching
contemporary art. Yes, what else is needed for an exciting
day out for the whole family or to make amazing holiday
memories?

VITLYCKE MUSEUM – MITT I VÄRLDSARVET TANUMS
HÄLLRISTNINGAR
Ett kunskaps- och upplevelsecenter mitt i Tanums världsarv. Här kan du vandra fritt
mellan hällristningarna eller delta i en guidning. I bronsåldersgården kan du uppleva
det dagliga livet på bronsåldern och i utställningen följer du människor som levde i
Tanum för mer än 3 000 år sedan. I restaurang Bronze serveras lunchbuffé och ny
bakat fikabröd. Vi arbetar med närproducerat och ekologiska råvaror. Fri entré. Boka
en hällristningsresa och upplev och lär dig mer om bildskatten som bevarats i naturen i
över 3 000 år. www.vitlyckemuseum.se
VITLYCKE MUSEUM AND TANUM WORLD HERITAGE

World class rock carvings. The museum is the information and knowledge centre of
the Tanum World Heritage. You can walk amongst the rock carvings or take part in
our guided tours in English that occur every day during our summer season. In our
Bronze Age farm you can participate in the daily life. Free entrees. Experience, and
learn more about the rock carvings – Book a Rock carving tour.
www.vitlyckemuseum.se/en

HAVETS HUS I LYSEKIL
På Havets Hus möter du det lokala livet i havet. Många spännande djur och växter
återfinns i bland annat klapp- och tunnelakvarium. Åtta-armad och tio-armad bläckfisk
är exempel på ovanliga arter som finns här. Varje sommar återinplanteras egenuppfödd
småfläckig rödhaj utanför Havets Hus. Passa på att vara med på en guidning, se dykare
som matar hajar och åk på säl- eller undervattensafari. Det finns även läger för både barn
och vuxna. www.havetshus.se
HAVETS HUS IN LYSEKIL

Havets Hus is a saltwater aquarium with hundreds of fascinating native species – from the
lesser spotted dogfish to cuttlefish and curled octopus. See divers feed the rays and dogfish
in the tunnel-aquarium, feel the brittle stars in the touch pool and listen to our inspiring
guides. Seal- and underwater safaris operate regularly during summer.
www.havetshus.se
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NATURUM KOSTERHAVET

BOHUSLÄNS MUSEUM I UDDEVALLA

Kom och besök Sveriges artrikaste havsområde – Kosterhavets
nationalpark. Parken sträcker sig från Strömstad i norr till Greb
bestad i söder. Här kan du utforska livet både i vattnet och på land.
Att paddla, vandra, snorkla, fågelskåda och fiska är några aktiviteter
som du kan göra. Besök också naturum som ligger vid Ekenäs på
Sydkoster. Naturum erbjuder aktiviteter inne och ute året runt. Det
är fri entré. För mer information om öppettider och aktiviteter besök
gärna vår hemsida www.kosterhavet.se

I centrala Uddevalla vid Bäveån ligger Bohusläns museum, ett regionalt mu
seum som har öppet 362 dagar om året. Museet är ett livaktigt kulturcentrum
och en populär mötesplats. Här sjuder det av aktiviteter året om – spännande
utställningar, föreläsningar, konserter och temadagar som ger dig många
anledningar till återbesök. Här finns även båthall och konsthall. I anslutning
till muséet ligger den trevliga restaurangen Kajkanten, där du kan ta en paus
för lunch eller fika. Vi har fri entré och generösa öppettider.
www.bohuslansmuseum.se

VISITOR CENTRE KOSTERHAVET

Come and visit Sweden’s most species-rich marine area – Koster
havet national park. The park stretches from Strömstad in the
north to Grebbestad in the south. Here you can explore life both in
water and on land. To paddle, hike, snorkel, bird watch and fish
are some activities you can do. Also, visit naturum (visitor centre)
located in Ekenäs on Sydkoster. Naturum offers activities indoor
and outdoor activities all year around. The admission is free. For
further information about opening hours and activities please visit
the website www.kosterhavet.se

BOHUSLÄNS MUSEUM IN UDDEVALLA

Bohuslän’s museum is one of Sweden’s most visited museums. The museum
is open 362 days a year. It is a cultural center that has year-round activities.
Exciting exhibitions, lectures, concerts and theme days give you many reasons
to return. There is also a boat hall and an art gallery. Adjacent to the museum
is the pleasant restaurant Kajkanten, where you can take a break for lunch or
coffee. www.bohuslansmuseum.se/en

NORDISKA AKVARELLMUSEET I SKÄRHAMN
Granne med sandstranden i Skärhamn ligger Nordiska Akvarellmuseet. Med sin säregna
arkitektur delvis byggt på pålar i vattnet, är museet en plats för konstupplevelser, kultur
och lärande året runt. Nordiska akvarellmuseet är en konstinstitution som ständigt utfors
kar vattenfärgsteknikerna baserat på vatten, pigment och papper, och vars konstsamling
ständigt växer och bildar ett viktigt nordiskt kulturarv. Som första museum i Europa visas
här under vår och sommar 2016 en omfattande Disneyutställning – Konsten att berätta.
Utställningen visar originalteckningar och akvareller från Walt Disneys tidigare filmer
som Kalle Anka och Musse Pigg fram till dagsaktuella Frost. www.akvarellmuseet.org
NORDIC WATERCOLOUR MUSEUM

Next door to the sandy beach in Skärhamn you will find the Nordic Watercolour Mu
seum. With its distinctive architecture, partly built on stilts in the water, the museum offers
a place to experience art, culture, and learning all year round. The Nordic Watercolour
Museum is an art institution that continually explores watercolour techniques based on
water, pigment and paper, and whose ever-growing art collection forms an important
Nordic cultural heritage. This spring and summer, it is the first European venue to host
the extensive animation exhibition Disney’s Art of Storytelling. The exhibition showcases
original drawings and watercolours from Walt Disney’s earlier movies such as Donald
Duck and Mickey Mouse right through to today’s contemporary Frost.

Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

På nästa uppslag tipsar vi om
fler utflyktsmål på er resa
i Bohuslän. Ni hittar även
dessa Bohuslänska favoriter
utsatta på kartan.

NORDENS ARK
En djurpark för utrotningshotade djur där du möter både exotiska och nordiska arter och raser
som trivs i vårt nordiska klimat. En naturskön promenad på 3,5 km leder genom parken där du ser
bland andra amurtiger, snöleopard, varg, japansk trana och mindre panda. Parken är öppen varje
dag, året om. När du bor på Hotell Nordens Ark ingår entré till parken båda dagarna. Prova våra
guidade turer, aktiviteter och lägerverksamhet.
NORDENS ARK

Nordens Ark is a wildlife park for endangered animals where you will meet both Nordic and exotic
species that thrive in our Scandinavian climate. A scenic walk of about 3.5 kilometres winds through
the park, taking visitors past Amur tigers, snow leopards, wolves, red-crowned cranes, red pandas and
other animals. The park is open every day, all year round. When you’re staying at Hotell Nordens
Ark, entry to the park is included both days. Come and try our guided tours, activities and camps.
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The stunning Koster
Islands offer plenty of
opportunities for outdoor
pursuits in a varied land
scape. Discover the islands
on foot, on rented bicycles
or hire a sea kayak and
paddle in the surrounding
archipelago. The Koster
Boats depart all year round
from Strömstad.
www.kosteroarna.com

De populära öarna är
Sveriges västligast bebodda
öar och det omgivande
vattnet tillhör Kosterhavets
nationalpark. Här finns
nästan allt en semester
firare behöver i form av
service, lugn och ro, havets
läckerheter och utflykter
till fots, på två hjul eller
ovan vattenytan i kajak.
Kosterbåten avgår dagligen
från Strömstad.

KOSTERÖARNA
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Ammenäs

Herrestad
Herrestad
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Det finns massor att uppleva i Bohuslän! Här tipsar vi om några av
våra besöksmål som du inte bör missa under din resa.

UTFLYKTSMÅL PÅ VÄGEN

pännande
Exciting
excursions

BOHUSLÄNS MUSEUM
HAVETS HUS I LYSEKIL
NORDISKA AKVARELLMUSEET

6
7
9

5

The dock, the main attraction
in the centre of Smögen is a one km
long wooden dock along waterside.
It is lined with small shops, cafés and
restaurants with outdoor serving.
www.sotenasturism.se

Vid hamnen ligger
kustens pärla vad
gäller bryggliv. Längs
den kilometerlånga
träbryggan finns ett
rikt utbud av butiker,
caféer, restauranger,
krogar och hembygds
museer.

SMÖGEN
BRYGGAN

NORDENS ARK

VITLYCKE MUSEUM

3
4

NATURUM KOSTERHAVET

2

på sidorna 30–31.

BOHUSLÄNSKA FAVORITER

Läs mer om våra

PILANE PÅ TJÖRN

8

MARSTRAND

Körsträcka:
Göteborg – Strömstad: 168 km.

Take the cable ferry from Koön to this car
free town with cobblestone alleys and beautiful
old houses. The yearround community comes
alive in the summer with many shops and
restaurants attracting large crowds of summer
guests. The Carlsten fortress crowns the island’s
silhouette and history. www.marstrand.se

Marstrand nås med linfärjan från Koön. Kliv i land
på den bilfria ön, med myllrande bryggliv, kuller
stensgator med typiska skärgårdshus, Ön kröns
av Carlstens fästning, en befästning som präglar
inte bara siluetten utan även historien. Shopping,
restauranger, gallerier och mycket mer gör Mar
strand mycket populärt under sommaren.

10

The ancient burial grounds at Pilane on
Tjörn have some 90 burial sites from the Iron
Age surrounded by billowing fields containing
remnants from the Stone Age. Here, a large
sculpture exhibit is created every year. Enjoy a
family adventure among monumental sculptures
and friendly sheep. www.pilane.org

Gravfältet vid Pilane rymmer ett nittiotal domar
ringar och stensättningar från järnåldern samt
arkeologiska fynd från stenåldern. Mitt i det
forntida landskapet skapas varje år en stor skulp
turutställning. Ett äventyr för hela familjen med
monumentala skulpturer och kärvänliga får.

BOHUSLAN.COM
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= Kustväg i Bohuslän
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Ammenäs
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BOHUS FÄSTNING

12

Vinga is one of the most famous lighthouse
sites in Sweden. Don’t miss a visit at the museum!
Vinga is a nature reserve and during the summer
season you can go by boat from Hönö and Lilla
Bommen in Gothenburg.
www.goteborgsskargard.se

Vinga, en av Sveriges mest
kända fyrplatser och barn
domshem till Evert Taube.
Här kan du besöka fyrmäs
tarstabostad, som idag är ett
Taube museum. Vinga är ett
naturreservat och sommar
tid går båtturer dagligen från Hönö till Vinga.

VINGA I
GÖTEBORGS
SKÄRGÅRD

Bohus Fortress towers majestically beside
the river in Kungälv. The walls of this impressive
building were constructed in the 1300’s. Discover
the fortress on your own or with a guide. Within
walking distance you can find the beautiful Old
Market Square and the picturesque Västra Gatan
with beautiful wooden buildings.
www.bohusfastning.com

Kungälvs stora besöksattraktion som lockar med
mäktiga murar, fuktiga kasematter och fängelse
hålor. Ett spännande besöksmål att upptäcka på
egen hand eller med guide. Inom gångavstånd
från Fästningsholmen finns det vackra Gamla
Torget och den pittoreska Västra Gatan, med
vacker träbebyggelse.

11

alta SMAKER

FRÅN BOHUSLÄN

Bohuslän karaktäriseras i mångt och mycket av härliga salta smaker, av
dess omgivningar med historiska små fiskesamhällen och kunniga fiskare.
Sillfisket är en stark tradition och en smakrik kulturbärare, men även våra
skaldjur sägs vara de bästa i världen – ja, hit till Bohuslän reser människor
för att smaka på vår mat och våra råvaror!

De salta smakerna från färska fångster av
hummer, krabba, kräfta, makrill och räkor
skapar unika matminnen att bära med sig
hem. Under sommaren rekommenderar
vi att köpa ett gäng färska räkor hos en
fiskhandlare eller en fiskbil, kombinera med
aioli, ett gott bröd, vitt vin och placera er på
en varm klippa med utsikt över havet. Eller
vänta till höstsäsongen då man njuter bäst
av de allra godaste skaldjuren, inte minst
hummern, som bekant är den mest exklusiva
delikatessen.
Året runt kan du uppleva en kulinarisk
måltid på någon av Bohusläns många fiskoch skaldjursrestauranger som erbjuder
absolut toppkvalité – det blir inte så mycket
bättre än så!

VÅRA SKALDJUR
Njut av världens bästa skaldjur i Bohuslän.
Havskräftor smakar bra året runt men när
höstens salta friska vindar drar in smakar
de som allra bäst. För många är Bohuslän
synonymt med räkor och har du inte provat
nykokta räkor på en brygga eller en varm
klippa vill vi gärna ge dig möjligheten, gärna
till en kall lokalproducerad öl. Första mån
dagen efter den 20 september kl 07.00 infaller
hummerpremiären och båtarna glider ut i
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gryningen för att lägga sina hummertinor.
Häng med ut på en hummersafari och njut
av havets svarta guld. Klimatet och vatten
temperaturen ger Sverige och Bohuslän
ostron och musslor i världsklass. Musslorna
är både läckra, nyttiga och miljövänliga och
smakar bra året om men bäst under vinter
halvåret då de har mycket mat i sig.

med självaktning har ofta sitt eget recept
på sillinläggning. Kanske är sillen extra
uppskattad här i Bohuslän eftersom den haft
så stor betydelse i vår lokalhistoria, men väl
på ett besök här i salta Bohuslän är sillen ett
måste!

SILLA GÅR TILL
Den silverskimrande sillen har i århundra
den spelat en livsviktig roll för Bohuslän.
Den la grunden till ofantliga rikedomar och
arbetsplatser för tusentals lyckosökare som
strömmade hit från när och fjärran. Sillperio
derna i Bohuslän inträffade ungefär en gång
per sekel och under medeltiden var sillen en
stor internationell handelsvara eftersom den
saltades in, tålde förvaring och långa trans
porter genom Europa. Den stora sillperioden
som ägde rum mellan 1747–1808 gav ett
väldigt uppsving för Bohuslän som då under
ett antal år exporterade flera tusentals tunnor
sill per år. Idag är sillen ett givet inslag under
högtider så som midsommar, jul och påsk.
Även om den klassiska inläggningen i salt,
ättika och kryddor från början var en ren
konserveringsmetod har den kommit att bli
en smakförhöjare och varje bohuslänsk krog
Skarpsillsperioden
i Strömstad 1943.
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FLAVOURS FROM THE
NORTH SEA
The salty flavours of freshly-caught lobster,
crab, crayfish and prawns create unique food
memories to remember long after you leave.
During summer, we recommend buying a
bunch of fresh prawns from a local fish
monger, combine it with aioli, a nice bread
and white wine while sitting on a warm
granite rock overlooking the ocean. Or wait
for the autumn season, when the shellfish
are at their absolute best – especially lobster,
the most exclusive delicacy. A culinary meal
can be enjoyed all year round at any of
Bohuslän’s many high-quality seafood res
taurants – it doesn’t get any better than that!

HERRING
For centuries, the silver-shimmering herring
has played a crucial role for Bohuslän. It laid
the foundation for immense wealth and work
for thousands of fortune-hunters who flocked
here from near and far. The great herring
periods occurred in Bohuslän about once
every century and during the middle Ages,
herring was an international commodity due
to its ability to salted, stored and transported
long distances through Europe. The great
herring period from 1747–1808 gave Bohuslän
a significant boost, allowing for the export
of thousands of barrels of herring each year.
Today, the herring remains a must-have dish
during traditional festivals such as Midsum
mer, Christmas and Easter. Even though salt,
vinegar and spices originally was the way to
preserve the herring, it remains the classic
way to prepare herring and genuine Bohuslän
restaurants often have their own herring re
cipe. Maybe the people of Bohuslän especially
appreciate the herring because it’s been so
important locally. Trying herring really is a
must when visiting Bohuslän!
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VISSTE DU ATT…
...sillen är rik på Omega3 och har hälsobringande egenskaper.
Sill och Strömming är samma art, det är vart den fiskas som avgör
vad den kallas.
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BOKA EN EXTRA
DIMENSION TILL MÅLTIDEN
I vårt karga och vackra landskap har
vi mycket att stoltsera med och som
besökare har du möjligheten att addera
en extra dimension till måltiden. Boka en
skaldjurssafari!
Längst kusten har fiskare sedan barnsben fångat skaldjur
– häng med ut på ett skaldjursäventyr där du drar upp
din egen middag, tillagar och njuter av det bästa Bohus
län har att erbjuda.
Året runt kan du åka på mussel- och ostronexpedi
tioner där du får ta del av historia, skörd och tillagning.
Blåmusslan i sig är ett fantastiskt skaldjur och är lika fas
cinerande som de milsvida odlingarna du får tillfälle att
se. Lika spännande är Bohusläns ostronbankar med det
berömda ostronet Ostrea Edulis – ”det svenska ostronet”
som det brukar kallas.
Under höstsäsongen kan du förgylla din vistelse med
ett äventyr där du får möjligheten att lära dig mer om
och smaka havets ”svarta guld” – hummern. Eller varför
inte boka kräftsafari där kräftorna fångas med burar från
havsbotten precis under er båt.
Oavsett vad man väljer så är Bohuslän ett säkert kort
för en unik matupplevelse. Salta livet lite extra och åk på
ett skaldjursäventyr i Bohuslän.

Recept

ADD AN EXTRA DIMENSION TO
YOUR MEAL
We have much to be proud of when it comes to our rug
ged and beautiful landscape and as a visitor, you have the
chance to add an extra dimension to your meal. Join an
experience fisherman on a shellfish adventure where you
catch your own dinner before cooking and enjoying the
best Bohuslän has to offer.
You can join a mussel and oyster expedition any time
of the year to learn about the history, harvesting and
preparation of mussels and oysters. The blue mussel is an
amazing creature that is as fascinating as the vast farms
you get to visit. It is equally exciting to explore Bohuslän’s
oyster banks – home to the famous oyster Ostrea Edulis,
also known as ”the Swedish oyster”.
During autumn, experience an exotic adventure by
heading out to sea to learn about – and taste – lobster,
known as the ”black gold of the ocean”. Or why not book
a crayfish safari where the crayfish are caught in cages
from the seabed just below your boat.
Regardless of what you choose, Bohuslän is a safe bet
for anyone looking for a culinary experience out of the
ordinary. Brighten up your life by going on a shellfish
adventure in Bohuslän.
På bohuslan.com hittar du din skaldjursupplevelse!

FÄNKÅLSFRÄSTA MUSSLOR
À LA BOHUSLÄN

Ca 4 portioner
2 kg musslor
1 stor gul lök, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 kruka bladpersilja
Rapsolja
2–3 dl vitt vin
Lite chiliflakes eller en liten bit färsk chili, hackad
1–2 morötter
Liten bit fänkål
Gör så här:
Skölj och skrubba musslorna rena. Släng de som
eventuellt är trasiga. Fräs upp rapsolja tillsammans
med vitlök och gul lök (gärna lite smör också). Innan
löken fått färg häller du på en ordentlig skvätt vin.
Koka upp och låt koka några minuter… och så i med
musslorna. Tillsätt rikligt med färsk, grovhackad
bladpersilja och lite chili. Lägg i tunna morotsslantar
och lite finhackad fänkål.

BOHUSLAN.COM

Nu ska det koka i ca 10 min eller tills musslorna inte
bara öppnar sig, utan också blir fasta och fina i konsistensen – som små knyten. Plocka ur musslorna med
en hålslev. Häll i grädden i grytan tillsammans med
fonden. Koka några minuter till innan du häller upp
musslor och fond i en stor, vid skål. Garnera med persilja och servera med en vitlöksaioli och ett gott bröd.
Servera gärna något kallt med lite sötma till detta.
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creative seaside accomodation
www.ladfabriken.eu
Edshultshall Orust

0000023416-01 1

+46 304 52100

info@ladfabriken.eu

2016-01-12 14:21

Välkommen till västkustens mest sp
ännande
fritids- och konferensanläggning

60 stugor och
360 campingtomter
Två restauranger varav
en året runt öppen
63 Aktiviteter för familjer,
företag eller kickoff
Barnvänlig sandstrand
Ny poolanläggning
med 4 pooler
ÖPPET ÅRET RUNT!

Nyhet!

4 nya pooler

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • AKTIVITETER

Hafsten Resort • Uddevalla • 0522 64 41 17 • www.hafsten.se
0000023424-01 1

2016-01-12 14:18

Munkedals herrgård

Erbjuder fint boende
och lyxiga måltider
Golf, med 6 banor i närområdet
Personliga konferenser
Kickoff, Fiske och jakt i något av våra smultronställen i skogarna.
www.munkedalsherrgard.se| info@munkedalsherrgard.se
Sörbygdsvägen 1 Munkedal | 0524-28506
0000024131-01 1

2016-01-28 09:29

Hyr stuga eller lägenhet i Bohuslän

Läs mer och boka på

031-15 52 00
0000023422-01 1

2016-02-10 08:07

altstänkt

BOENDE

Slott eller tält – valfriheten är stor när det gäller boendemöjligheter
i Bohuslän och vill du därtill ha en behaglig vistelse så erbjuder
många anläggningar komplett semesterupplevelse med mer än bara
övernattning. För den som söker något lite mer unikt kan man ta in på
allt från flytande hotell, ombyggd fyrplats med garanterad havsutsikt till
badpaviljong med egen brygga och övernattning i cirkusvagn. Här finns
något för alla smaker!

Oavsett vad du söker för boende så finns det
många alternativ. Här sover du gott på hotell
och skärgårdspensionat eller på ett trivsamt
vandrarhem, charmigt B&B, familjär camping
och andra boenden som exempelvis ute i natu
ren på en vildmarkscamp. Varför inte hyra en
egen drömstuga efter dina behov? Kommer du
i egen båt finns många gästhamnar längs hela
kustbandet, från Öckerö i söder till Strömstad i
norr ligger ett pärlband av samhällen med både
gemytlig atmosfär och närhet till service.
I Bohuslän kan du kombinera din vistelse
med avkoppling och god mat, många av orterna
längs vår kust har en lång historia som kurort
och idag finns många förstklassiga spaanlägg
ningar alldeles vid havskanten som med fördel
kan kombineras med bastu och bad i havet –
oavsett årstid!
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UPPLEVELSER ÅRET OM

VÅR

De flesta som besökt Bohuslän kan hålla med
om att det på många sätt är en riktig sommar
idyll med sol och bad. Väl så avkopplande kan
det vara att ta några dagar ledigt på hösten,
vintern och våren när du verkligen kan njuta
av lugnet, friluftsmöjligheter i toppklass
och kanske få en annorlunda upplevelse av
Bohuslän.

Inbjuder till upptäckter på cykel och till
fots i fantastiska miljöer, men den spirande
våren erbjuder så mycket mer. Konstrunda
med öppna ateljéer, golfsving på naturskön
golfbana och skärgårdslivet börjar att vakna
upp. Boka ett upplevelsepaket med boende på
bohuslan.com.

VINTER

Dagarna är långa och ljusa. Kombinera gärna
sol och salta bad med äventyrliga aktiviteter
på land och till havs. Makrillfiske, klättring,
kajakpaddling, dykning, vildmarksliv och
hästridning. Välj det boende och den aktivitet
som passar dig!

Vintrigt Bohuslandskap lockar med av
kopplande aktiviteter för kropp och själ som
uppfriskande promenader, långa bastubad och
spabehandlingar för både honom och henne.
En spavistelse med mjuka sängar, god mat och
behandlingar kan pigga upp den tröttaste av
själar.

SOMMAR

BOHUSLAN.COM

HÖST
Njut av det som havet skänker med här
liga upplevelser när skaldjuren är som bäst.
Provsmaka ostron plockade direkt från
havsbottnen, hala in och vittja en hummertina,
fiska upp och koka musslor och kräftor i hän
förande skärgårdsnatur. Boka en skaldjurs
upplevelse!
Vi erbjuder färdiga och förmånliga paket
året runt, hitta, inspireras och boka online på
bohuslan.com.

AMAZING ACCOMODATION
Castle or tent – choices abound when it comes
to accommodation in Bohuslän and if you
want to have a stay out of the ordinary. Those
looking for something unique can check into a
floating hotel, converted lighthouse with gua
ranteed ocean views, a private ocean pavilion
or circus trailer. There is something to cater
for everyone’s taste!
Regardless of which type of accommodation
you are looking for, there are many alternati
ves. Sleep well in a hotel, seaside guesthouse or
homely hostel, charming B&B, family friendly
camping or even in nature at a wilderness
camp site. If arriving by boat, there are plenty
of marinas. Combine relaxation and good food
during your stay. Many of the towns have a
historic background as spa resorts.
To read more and to book all types of
accommodation, visit bohuslan.com
WINTER in Bohuslän promises relaxing acti

vities for body and soul. Staying at a spa, get
ting reinvigorating treatments, good food and
go for refreshing walks can liven up anyone.
SPRING invites for bike rides and hiking in
fantastic landscapes. But it also offers so much
more, like art trails where artists open up their
studios, rounds of golf and the reemerging
boating scene.

In the SUMMER the days are long and light.
Combine sunshine and swimming with activi
ties on land and at sea, like mackerel-fishing,
rock climbing or kayaking.
In the AUTUMN you should enjoy the gifts of
the ocean; this is when seafood is at its abso
lute best. Try oysters straight from the ocean,
reel in a lobster trap, fish and cook mussels in
the beautiful archipelago.
Book a package combining accommodation
with an experience at bohuslan.com
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TURISTINFORMATION
TOURIST INFORMATION
STRÖMSTAD
Ångbåtskajen 1
Tel +46(0)526-623 30
infocenter@stromstad.se
www.vastsverige.com/stromstad
TANUMSHEDE
Apoteksvägen 6
Tel +46(0)525-611 88
kommun@tanum.se
www.vastsverige.com/tanum
GREBBESTAD
Nedre Långgatan 48
Tel +46(0)525-611 88
info@grebbestad.se
www.vastsverige.com/tanum
SOTENÄS
Sommar: Köpmansgatan 10,
Kungshamn
Vinter: Kommunhuset
Tel +46(0)253-66 55 50
info@sotenasturism.se
www.sotenasturism.se
MUNKEDAL
Rasta Håby
Tel +46(0)524-233 17
turistinfo@munkedal.se
www.vastsverige.com/munkedal
LYSEKIL
Havets Hus, Butiken
Strandvägen 9
Tel +46(0)523-130 50
turistbyran@lysekil.se
www.vastsverige.com/lysekil
UDDEVALLA
Södra Hamnen 2
Tel +46(0)522-69 84 84
info@uddevalla.com
www.uddevalla.com
ORUST
Kulturhuset Kajutan
Henån
Tel +46(0)304-79 93 40
turistinfo@orust.se
www.sodrabohuslan.com
TJÖRN
Kommunhuset, Kroksdalsvägen 1
Skärhamn
Tel +46(0)304-60 10 16
turistbyran@tjorn.se
www.sodrabohuslan.com
STENUNGSUND
Kulturhuset Fregatten
Tel +46(0)303-833 27
turistinfo@stenungsund.se
www.sodrabohuslan.com
ÖCKERÖ
Sockenvägen 13
Tel +46(0)31-97 62 00
turism@ockero.se
www.goteborgsskargard.se

Detta är en lista över åretruntöppna
turistinformationer. Mer information
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