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Häng med på
Expedition Bohuslän
ETT ÄVENTYR FÖR NYFIKNA.

SAGOLIKA SOMMARLOV!
BOHUSLÄN KRYLLAR AV NÖJEN OCH AKTIVITETER ATT HITTA PÅ TILLSAMMANS
MED FAMILJEN. VI HJÄLPER DIG ATT UPPTÄCKA NYA FAVORITER.
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BÅTLUFFA
I SKÄRGÅRDEN
VI VISAR VÄGEN TILL SOMMARENS BÄSTA SEMESTER.
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DÄR AVSTICKAREN
BLIR ALLT.
För dig som älskar äventyr, total stillhet, hänförande vyer och att vara ett med naturen
ﬁnns det många välkända platser att besöka i Västsverige. Men när du ändå är här
- det ﬁnns ännu ﬂer okända platser att upptäcka och njuta av på egen hand.

Foto: Roger Borgelid/vastsverige.com

VÄLKOMMEN PÅ DITT LIVS OMVÄG!

2

Innehåll

VÄLKOMMEN HIT

BOHUSLÄN KARAKTÄRISERAS i mångt och mycket av härliga salta smaker och av
omgivningar med historiska fiskesamhällen. De flesta som besökt Bohuslän kan
även hålla med om att det på många sätt är en riktig sommaridyll med sol, bad och
krabbfiske. Men väl så avkopplande kan det vara att ta några dagar ledigt på hösten,
vintern eller våren när du verkligen kan njuta av lugnet, friluftsmöjligheter i toppklass och kanske få en annorlunda upplevelse av vårt vackra Bohuslän. Här erbjuder
vi dig minnesvärda upplevelser från Öckerö i söder till Strömstad i norr. Och kanske
världens bästa skaldjur! Vi hoppas att magasinet om vad Bohuslän har att erbjuda
dig ska inspirera till ett besök - oavsett årstid.
TURISTORGANISATIONERNA I BOHUSLÄN

Innehåll
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Hitta mer information och inspiration på Bohusläns hemsida bohuslan.com
Dela gärna med er av ert Bohuslän genom #bohuslän
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Nordens Ark

-djurparken som gör skillnad!

1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen
Foto: Chris Godfrey Wildlife Photography

0000045173-01 1

2017-03-16 09:40

ÖPPETTIDER PÅ HEMSIDAN
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Skulptur
i Pilane
2017

The Guardian

PILANE TJÖRN BOHUSLÄN

TOP 10
SCULPTURE
PARKS
EUROPE

DJUR
NATUR
SKULPTUR
20.5 - 3.9 ALLA DAGAR 9-19

Entré 100 kr, under 15 år fri entré

www.pilane.org5

En resa genom Bohuslän

EN RESA GENOM

BOHUSLÄN

”Om du någonsin fantiserat om att sakta och tyst glida fram över vattnet i
en kajak, campa på öde stränder, njuta av midnattssolen, upptäcka sälar
och uppfyllas av havets själ, så kommer du inte sakna det här.”
Skriver CNN som listar den bohuslänska skärgården som sjua över världens vackraste vildmarksområden.
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Spännande Strömstad
SALTA BAD, aktiva upplevelser och mycket
att utforska bland restauranger, kultur och
sevärdheter. Året runt. Strömstad är en plats
för såväl shopping som rekreation. Gränsöverskridande Svinesundsbroarna mot
Norge med vacker utsikt över Idefjorden. Här
hittar du magiska Kosteröarna och Sveriges
enda marina nationalpark Kosterhavet.
I Strömstad finns ett rikt restaurangliv
och shoppingmöjligheter – och traditionen
som kurort hålls levande med modern
Spa-anläggning och klassiskt kallbadhus.

Världsarvets Tanum
KUST MÖTER INLAND – med karga klippor
och djupa skogar. Västerut i havet finns
spännande Väderöarna, österut mot
Dalsland svampskogar och dramatiska
vattenfall. Mitt emellan ligger Världsarvet
Vitlycke med magiska hällristningar och
spår från bronsålder. Kustsamhällena
Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund
lockar med nöjen, båtliv, bryggshopping
och smakrika restaurangupplevelser. En
perfekt utgångspunkt för skärgårdsturer,
kajakpaddling och säl- eller ostronsafari.

Levande Lysekil
AKTIVITETER I VÄRLDSKLASS och en
levande stad året om utan att ge avkall på
fantastiska naturupplevelser och genuina
fiskesamhällen. Klättring, dykning, paddling,
cykling och vandring erbjuder hisnande
upplevelser i fantastisk natur året om.
Upptäck lummiga Skaftö, fiskeläget Grundsund, idylliska badorten Fiskebäckskil,
Gullmarsfjorden, Stångehuvuds klippor
och Lysekils mysiga stadskärna. Havets
Hus visar livet under ytan och härifrån
avgår sälsafari.

Smögen och Sotenäs
MED SMÖGEN som dragningskraft lockas
livsnjutare, flanerande semestrare och
äventyrslystna vandrare till Sotenäs.
Den storslagna naturen, hav, klippor
och vandringsleder lockar till aktiva
upplevelser. De pittoreska och levande
skärgårdssamhällena Bovallstrand,
Hunnebostrand, Kungshamn och öarna
Smögen, Hållö och Bohus-Malmön ger
mersmak. Året runt. Färsk fisk och skaldjur
är centralt, häng med på fisketur – med
båt, i fiskaffären eller på restaurangen.

Grönskande Munkedal
INTE BARA KUST och skärgård. Munkedal
är Bohusläns gröna lunga med laxrika
Örekilsälven som livgivande ådra. Inåt
landet finns Kynnefjäll – 700 kvadrat
kilometer orörd natur, ett stort vildmarksområde som sträcker sig upp till norska
gränsen och fortsätter in i Dalsland.
Vid ståtliga Torreby slott, i utkanten av
Munkedals samhälle, breder Bohusläns
äldsta golf bana ut sig med storslagen
utsikt över Sveriges största och djupaste
fjord, Gullmarsfjorden.

Uddevalla i hjärtat av Bohuslän
LANDSKAPETS STÖRSTA STAD med många
evenemang. Kultur, teater, idrott och
shopping. Konserter och möten. Caféer
och restauranger. Uddevalla är en perfekt
utgångspunkt för upplevelser. En skyddad
innerskärgård idealiskt för kajakpaddling
och båtturer, närhet till fjäll och skogar.
Missa inte badorten Gustafsberg med anor
från 1700-talet, idyllen på ön Bassholmen
eller flanera längs strandpromenaden.
Skärgårdsbåtarna tar dig från centrum
till badplatser och skärgårdsidyller.

En resa genom Bohuslän

Mysiga Marstrand
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, topprestauranger och
gatukök, sol och salta bad, musik,
Strandverket konsthall och skådespel.
En promenad runt ön på stigar, spänger
och klippor är magiskt!

Konstnärliga Tjörn
NATUR, KONST OCH KULTUR med havet
omkring. Tjörn har med sitt speciella ljus
en särskild dragningskraft för konstnärer och
konstälskare. I Skärhamn ligger Nordiska
Akvarellmuseet med konst i världsklass. I det
magiska kulturlandskapet Pilane samsas
historia och nutida skulpturer. Runt om på
ön finns många historiska avtryck som
hällristningar, stensättningar och boplatser.
Fina bad finns vid Kårevik och du äter gott
på Klädesholmen, Sundsby säteri och ön
Åstol dit du kommer med båt från Rönnäng.

Båtluff i Öckerö kommun
TIO ÖAR utgör Göteborgs norra skärgård
– ett unikt besöksmål bara 20 km från
Göteborg. Här kan den aktive paddla kanot,
snorkla, eller åka på en sälsafari eller
fisketur. Vinga är ett populärt besöksmål
dit man kommer med båt från Hönö. Upplev
genuina fiskebyar, vacker natur och aktiviteter i en övärld som är full av liv året om.
Vacker natur och gästhamnar på Rörö,
Hyppeln, Källö-Knippla, Grötö, Kalvsund,
Bohus-Björkö, Hälsö och Fotö. Restauranger,
shopping och hamnar på Öckerö och Hönö.

Otroliga Orust
HAV, BÅTLIV och grönskande landskap med
stor smakrikedom, lokalproducerade färska
råvaror, gårdsbutiker och härlig stämning.
Sveriges fjärde största ö Orust bjuder
på rika upplevelser, vandringar genom
historiens landskap, fornborgar, genuina
fiskelägen som Mollösund, Gullholmen och
Kärringön, pilgrimsled och fantastisk musik
på några av de levande musikscenerna
Slussen, Flatön och Nösund. Och havet är
ständigt närvarande – missa inte att bada,
paddla kajak, golfa eller njuta av livet.

Mäktiga Kungälv
MÄKTIGA BOHUS FÄSTNING tornar upp i
kanten av älven, där den stått emot krig
och kungar sedan 1308. Kungälvs stad är
en blandning av gedigen historia och
modern småstad. Känn historiens vingslag
över kullerstenarna mellan de gamla
trähusen på Västra gatan, vid gatans slut
finner man Gamla torget med en av Sveriges
bäst bevarade barockkyrkor. I andra änden
tar det moderna Kungälvs centrum vid med
butiker, caféer och restauranger. Intill älven
ligger också läckra Göteborgs kexfabrik.

Segla lugnt i Stenungsund
FRÅN BADIDYLL TILL LIVFULLT CENTRUM.
I Stenungsund kan man uppleva såväl
vidsträckta havsvyer som vildmarken i
Svartedalen. Mitt däremellan ligger
stadens shoppingcentrum med kulturhus,
galleri och bio. För den vetgirige och
nyfikna finns här också Molekylverkstan.
Båtar finns det gott om i gattet och i
augusti går segeltävlingen Tjörn runt.
Lika spännande för elitseglare som
familjeseglaren. Stenungsön är en oas med
bad, fina vandringsleder och rekreation.
77

Instagram #bohuslän

På ön Hållö utanför Smögens kust
ligger Hållö fyr, Bohusläns äldsta
fyr. Njut av utsikten som sträcker
sig från Väderöbod i norr till
Måseskär i söder. #hållö

#ramsvik

Det är något speciellt med Bohuslän
på vintern. Besök Marstrand och fånga
ett stilla och vackert landskap på bild.
#marstrand

#klädesholmen

#bohuslän
Västsverige är Europas mest
Instagramvänliga plats enligt Amerikanska
AFAR - Travel Magazine and Guide
och vi kan inte annat än att hålla med!

#uddevalla
#strandpromenaden
#stångehuvud

Högt ovanför Fjällbacka reser sig Vetteberget.
Härifrån har du en fantastisk utsikt över både
övärld och fastland. #fjällbacka
De färgglada sjöbodarna på
Smögenbryggan är ett av Sveriges
mest uppskattade turistmål och ett
måste i fotolistan. #smögenbryggan

#ursholmen #koster

#hönöklåva #öckerö
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KRYSSA I
SKÄRGÅRDEN

Boka en tur med Uddevallas skärgårdsbåt under ditt besök i Bohuslän. Åk med på en dagskryssning till
någon av våra bohuslänska pärlor Smögen, Käringön, Lysekil eller Bassholmen. Du kan även åka båt
mellan Uddevalla och Ljungskile eller Ljungskile och Slussen på Orust. Ge båtturen en extra krydda och
smaka färska skaldjur i solnedgången eller varför inte utmana varandra på melodikryssningen?

Photo. Tom Gustavsen

BLI FÖRFÖRD AV VÅRA UPPLEVELSER OMBORD

www.skargardsbatarna.com
+46(0)522 698480
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Barnens Bohuslän

FLER UTFLYKTSTIPS:
SKULPTUR I PILANE

Bland betande får och fornlämningar ligger naturens egen
konsthall. På en bergstopp tronar Anna, en 14 meter hög
skulptur som syns från Marstrand i söder till Skaftö i norr.
Ta med fika och slå er ned i gräset. pilane.org

GERLEBORGSSKOLAN

Släpp loss din kreativitet och deltag i öppen konstverkstad
med teckning, måleri och skulptur. gerleborgsskolan.se

NORDISKA AKVARELLMUSEET

Låna en upptäckarväska fylld med verktyg som inspirerar till
konstupplevelser. Eller testa penslar och akvarellfärg i den
öppna verkstan. akvarellmuseet.org

MUNKEDALS MUSEIJÄRNVÄG

BARNENS
BOHUSLÄN.

Upplev ett annorlunda utflyktsmål med en gammaldags
tågresa med ånglok. Resan går genom natursköna miljöer
på Bohusläns äldsta järnväg. munkedalsjernvag.com

VITLYCKE MUSEUM

I Tanum kan man vandra fritt bland tusentals hällristningar
på de släta berghällarna. Eller testa på livet i bronsåldersgården med pilbågsskytte och hantverk. Testa på att vara
arkeolog för en dag. vitlyckemuseum.se

I barnvänliga Bohuslän finns spännande aktiviteter
och utflyktsmål för hela familjen. Bada från solvarma
klippor, fiska krabbor från bryggan och snorkla
i det salta havet - ja, naturen är en lekplats
fylld med skatter att upptäcka. Häng med
och läs om några av våra tips!
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är Bohusläns museum i
Uddevalla. Här tittar ni på
barnvänliga utställningar om
Bohusläns historia, djur och
natur. Det finns också ett
populärt lekrum med bland
annat båten ”Ångaren” som
tutar för avgång.
Andra platser att
besöka med barn är
Hafstens Swecamp Resort.
De ligger också i Uddevalla och
erbjuder en rad olika aktiviteter,
allt från havsbastu, äventyrsgolf till
vattenrutschbana, pool och kanotpaddling. Eller varför inte gnugga
geniknölarna på Molekylverkstan i
Stenungsund - utmana varandra i kluriga
experiment, spel och naturvetenskap.
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FÖR BARN MED SPRING I BENEN är Nordens
Ark i Hunnebostrand det perfekta stället att
besöka. Här träffar ni utrotningshotade djur,
både exotiska och nordiska. Det finns även
en bondgård med lantraser, höhoppning
och annat skoj som hör leken till. På Emaus
Lantgård i Uddevalla kan ni också träffa djur
såsom minigrisar och ankor, kaniner och
katter. Men kanske är ni såpass modiga att
ni vågar ni träffa hajar och bläckfiskar?
Gör då ett besök på Havets Hus i Lysekil.
Här finns nämligen flera stora akvarium och
massa spännande djur från Västerhavet.
Här i Bohuslän kan vädret ibland vara lite
extra grått och kargt och då kan det vara
gott med något sött. Därför är ett besök på
Bräckboden i Kungälv ett bra val. Hit kommer
nämligen kakpaket med så kallade skönhetsfel och säljs därför jättebilligt till ett riktigt
kakmonster. Ett annat tips på lek under tak

d.

LEK ÅRET OM!

Exp erim

PÅ NORDENS ARK I HUNNEBOSTRAND
OCH PÅ EMAUS LANTGÅRD I UDDEVALLA
TRÄFFAR MAN DJUR AV ALLA DE SLAG.
Illustration krabba, gris,
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tiger och tjur: Jared Sohn
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Barnens Bohuslän

EXTRA MYCKET SOMMARBUS!

BOK A SÄLSA
FARI
OCH L ÄS ME
R OM
BA R N E N S B
OH U S L Ä N
PÅ BOHUSL
AN.COM

BOKA ETT RIKTIGT ÄVENTYR för hela familjen och åk på sälsafari ut
med ytterskärgården där sälar oftast ligger och latar sig på solvarma
hällar. Visste du att Knubbsälen är Bohusläns landskapsdjur? Vill
du även se andra djur som lever djupt under vattnet kan du åka på
Undervattenssafari i Lysekil eller följa med på en Strandexkursion,
på Sydkoster utanför Strömstad. Där utforskar du livet under ytan
och närmast stranden. Ett annat djur som lever ovanför ytan och
som brukar kallas Skogens konung är älgen. På Älgparken Moose af
Anneröd mellan Uddevalla och Munkedal kan du besöka älgarna i deras
rätta miljö och åka på älgsafari.
Under sommaren bjuder Daftöland i Strömstad in till lek och bus
i deras äventyrspark med piratteater, musik och rövartåg. Här kan
du även forsa fram på timmerstockar eller ge dig ut på ett krockfyllt
äventyr i radiobilar. Ett annat tips är att besöka Marsipanladan – en
liten röd lada vid Skaftöbron nära Fiskebäckskil, som erbjuder det
bästa inom marsipan och Kutterkonfekts sortiment, men också andra
bakverk, smörgåsar, glass och annat gott!

SE PIRATER PÅ TEATER!
UNDER SOMMAREN bjuder Daftöland i Strömstad in till
lek och bus i deras äventyrspark med piratteater, musik och
rövartåg. Här kan du även forsa fram på timmerstockar
eller ge dig ut på en krockfyllt äventyr i radiobilar.
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Aktiviteter

Vad vill du göra?
Letar du efter spännande naturupplevelser så har du verkligen hittat rätt. Här
finns Bohusläns unika skärgård och natur med de vackra släta granitklipporna
mot den öppna horisonten. Här paddlar, cyklar, vandrar, klättrar och dyker du i
miljöer som inte liknar något annat du upplevt tidigare. Oavsett vilken tid på året
du kommer hit kan du vara säker på en sak: Upplevelserna tar aldrig slut.

Vandra
Att vandra i Bohuslän kan
vara en fascinerande
naturupplevelse på många
olika sätt, här finns leder
och naturområden för alla
smaker. Kuststigen är en
populär vandringsled som slingrar sig
fram i kustlandskapet genom fantastisk
natur och historiska platser. Från Uddevallas
vackra fjordar till Strömstad och vidare
in i Norge. Soteleden i Sotenäs med sina
70 km av varierande skogs-, bergs- och
kustmiljöer är en otrolig naturupplevelse.
Bohuslän har även en mängd vackra
naturområden att vandra i, både i vår
kustnära skärgård och in i landet. Höjdplatån Bredfjället i Ljungskile är ett uppskattat vildmarksområde sommar som
vinter. Du tar dig enkelt ut i vår vackra
skärgård för vandring på Tjörn, Dyrön,
Koön, Marstrand, Nordkoster och Öckerö.
Ett stadsnära och prisat promenadstråk
som vi gärna tipsar om finns i Uddevalla,
den handikappvänliga Strandpromenaden
på knappa milen tar dig förbi stad, land
och strand.

i
tipV
sar!

Cykla
I Bohuslän är det tätt mellan mat, boenden
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
Fiskebäckskil och charmiga Grundsund,
varför inte ta färjan över från Lysekil. I
trakterna kring Södra och Norra Bullaresjöarna och sydväst ner mot Tanumshede
och Vitlycke finns fina landsvägar med
storslagen natur ett rikt djurliv. Tjörn är
en utmärkt cykel-ö med cykelvägar som
erbjuder säker, händelserik och varierad
12

cykling. På öarna i Göteborgs skärgård
hittar man separerade 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 information 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 – ett
paradis för kajakpaddling och en fantastisk
naturupplevelse året runt. Från Öckerö i
söder till Kosteröarna i norr bjuder Bohuslän
på häftiga paddlingsupplevelser. Här finns

något för alla. Orörda nationalparker,
mysiga sjöbodar, vilda vatten och spegelblanka vikar. Längs hela kusten finns
smidiga startplatser och kajakföretag som
erbjuder allt från dags- och flerdagsturer
till paket där både guide och boende ingår.
Är man ovan paddlare är en rutinerad guide
att rekommendera.
Klättra
Bohuslän är ett av Sveriges finaste områden
att klättra i. Den underbara bohusgraniten
har en fantastisk kvalitet och de många
klipporna gör 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.

Aktiviteter

Vandra längs Bohusläns
klippor och hav.

Klättra och beskåda den
vidunderliga utsikten.

Visste du att Bohuslän har ett
av världens bästa kajakvatten?
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Aktiviteter
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Golfbanor för såväl proffs som
nybörjare i fantastiska miljöer!

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 sommarens
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 långfärdsskridskorna för att
ge sig ut på pimpelfiske på havsisen eller
någon av storskogens alla sjöar som snabbt
fryser sig säkra.
Dyka & 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
Smögen. Med hjälp av en lina på botten
tar man sig runt en naturstig under
vattnet med olika informationsskyltar
längs vägen.

i
tipV
sar!

Skärgårdstur
De många båtturerna låter besökare
uppleva populära besöksmål som till
exempel Kosteröarna, Smögen, Hållö,
Väderöarna, Åstol, Dyrön, Vinga 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!
Golf
Den hängivne golfaren har en stor
mängd fantastiska banor att välja mellan
i Bohuslän. Varför inte spela dig från
norr till söder under en säsong? Många
boendeanläggningar erbjuder härliga
paket som kombinerar havsnära golf
med övernattning och läckra måltider
med lokala råvaror.
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• Experimentera
• Klappa havets djur
• Medborgarforskning
• Testa sportfiske
• Följ med på sälsafari
• Åk med forskningsfartyg
• Vandra i naturreservat
• Besök en fyrplats

0000045171-01 1

2017-03-17 09:27

GREBBESTAD

NORDENS STÖRSTA
SPORTBUTIK
1 KM SÖDER OM GREBBESTAD - ÖPPET ALLA DAGAR

Ställplats

Nyhet!

14 000 KVM SHOPPING TILL SPORTSHOPEN-PRISER
LEKLAND INNE & UTE
KLÄTTERBANA / BUNGY TRAMPOLINE / HOPPBORG
WIFI / RESTAURANG / MINILIVS
SKATEBOARDRAMP / FILMRUM FÖR BARNEN
OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...

BESÖK WWW.SPORTSHOPEN.COM FÖR ÖPPETTIDER I ALLA VÅRA BUTIKER
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Mörka klippor i motljus, Gerlesborg, 1993 © Arne Isacsson
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7.5 – 3.9 2017

ARNE ISACSSON
Jubileumsutställning

nordiska akvarellmuseet
UTSTÄLLNINGAR / VISNINGAR / VERKSTAD / MUSIK / FÖRELÄSNINGAR / KURSER
VATTEN RESTAURANG & KAFÉ / GÄSTATELJÉER / AFTER BEACH / BADSTRAND
NORDISKA AKVARELLMUSEET / SKÄRHAMN / 0304– 60 00 80 / AKVARELLMUSEET.ORG
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Skaldjur

Bohusläns
skaldjur

– världens bästa!

Året runt kan du uppleva en kulinarisk
måltid på någon av Bohusläns många
fisk- och skaldjursrestauranger. De salta
smakerna från färska fångster av hummer,
krabba, kräfta och räkor skapar unika
matminnen att bära med sig hem.
FÖR MÅNGA ÄR BOHUSLÄN synonymt med räkor och under
sommaren rekommenderar vi att köpa ett gäng färska räkor
hos en fiskhandlare eller en fiskbil, kombinera med aioli och
ett gott nybakat bröd. Placera er på en varm klippa med utsikt
över havet och insup en äkta Bohuslänsk upplevelse!
Besöker du Bohuslän under hösten smakar man faktiskt de
bästa av de allra godaste skaldjuren såsom ostron, havskräftor
och musslor, men inte minst hummern, som bekant är den mest
exklusiva delikatessen. Även om alla skaldjur smakar bra året
runt blir det något speciellt när höstens salta och friska vindar
drar in. Det är något visst med klimatet och vattentemperaturen
i Bohuslän som förser oss med världens godaste skaldjur.

Det är något visst med klimatet
och vattentemperaturen i Bohuslän
som förser oss med världens
godaste skaldjur.

VISSTE DU ATT...
…hummerpremiären infaller kl 07.00 den
första måndagen efter den 20 september?

UPPLEV EN RIKTIG
SKALDJURSSAFARI!
ÅRET RUNT kan du hänga med
ut på ett skaldjursäventyr där
du drar upp din egen middag,
tillagar och njuter av det bästa
Bohuslän har att erbjuda. Extra
spännande är mussel- och
ostronexpeditionerna där du
får ta del av historia, skörd och
tillagning. Blåmusslan i sig är
ett fantastiskt skaldjur och är
lika fascinerande som de
milsvida odlingarna du får
tillfälle att se. Även Bohusläns
ostronbankar med det
berömda ostronet Ostrea
Edulis – ”det svenska ostronet”
som det brukar kallas, har en
fantastisk historia och smak.

Under höstsäsongen kan du
även förgylla din vistelse med
ytterligare 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.
Ja, oavsett vad man väljer är
Bohuslän ett säkert kort för
en unik matupplevelse. Salta
livet lite extra och boka ett
skaldjursäventyr!

VISSTE DU ATT...
…blåmusslan är både
nyttig och miljövänlig?
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TANUM

SHOPPINGCENTER

Bohusläns skönaste köpcenter

TANUM
SHOPPINGCENTER

FANTASY
LEKLAND
KUNDKLUBB
ÖPPETTIDER

MISSA INTE
VÅRA EXKLUSIVA
ERBJUDANDEN
PÅ TANUM
SHOPPINGCENTER

MÅNDAG - FREDAG
10:00 - 19:00
LÖRDAG
SÖNDAG
10:00 - 17:00 11:00 - 17:00

FÅ ERBJUDANDEN,
RABATTKUPONGER
OCH VIP AKTIVITER
HELT GRATIS TILL
DIN MOBIL.

STRÖMSTAD

BLI MEDLEM IDAG
Rasta
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FÖR MER INFO BESÖK WWW.TANUMSHOPPING.SE

E6
MUNKEDAL

DINGLE

UDDEVALLA

GI
FA LLA
CE O
BO SS
O PÅ
K

SMS:a
TANUM till 71630
TANUM till 2242

Välkommen till västkustens mest spännande Bo, Äta, Göra
fritids- och konferensanläggning
63 Aktivitete
r

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

STUGOR • CAMPING • RESTAURANG • KONFERENS • AKTIVITETER

Hafsten Resort • Uddevalla • 0522 64 41 17 • www.hafsten.se
0000045165-01 1

HYR UT DIN
STUGA MED OSS

2017-03-16 09:41

Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
Skattefritt upp till 50 000:-

020-625625
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se
0000045161-01 1

2017-04-04 15:35
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Upplevelselopp i Bohuslän

Vill du få en annorlunda upplevelse
i Bohuslän? Vill du utmana dig själv
samtidigt som du njuter av vackra
kuststräckor längs havet? Då är
Bohusläns upplevelselopp något
för dig. Ta dig över hinder, bli blöt,
klättra, spring, simma, cykla - ja, det
finns många sätt att ta sig fram på
här i Bohuslän. Ända från första
försommarsolen till det karga
oktoberlandskapet finns det olika
upplevelselopp att delta i eller att
beskåda på behagligt avstånd. Vare
sig du är deltagare eller publik njuter
du av en enastående miljö där även
vädret kan bjuda på överraskningar.

KLIPPOR,

&
adrenalin
VATTEN
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Upplevelselopp i Bohuslän

För me
r lopp
& evene
mang,
besök:
BOHUSL
AN.COM

Arrangemang & datum
SOTELEDEN TERRÄNGMARATHON
6 maj / Bovallstrand
sltm.nu

SWIX UDDEVALLA MTB
30 juni / Uddevalla
uddevallamtb.se

ÅSTOL RUNT AQUATHLON
15 juli / Åstol
astolrunt.se

UDDEVALLA SWIMRUN
29 juli / Uddevalla
uddevallaswimrun.com

GRENSERITTET
5 augusti /
Strömstad-Halden
grenserittet.com

s
Världen
största
n!
swimru

er
Tävla öv
na!
gränser

ÖLOPPET
5 augusti / Göteborgs södra skärgård
oloppet.se

MARSTRAND SWIMRUN
12 augusti / Marstrand
marstrandopenwater.se

10 ISLAND RACE
19 augusti / Öckerö kommun
10islandrace.com

TENSON TJÖRN TRIATHLON
26 augusti / Skärhamn
tjorntriathlon.com

ICEBUG EXPERIENCE
1-3 september / Sotenäs
icebug.com
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Expedition Bohuslän

EN VÄRLD AV
Häng med på en djupdykning
AHA-UPPLEVELSER
i Bohusläns magiska värld!

Visste du att vissa snöleoparder äter isglass på tisdagar?
Visste
du att
vissa snöleoparder
äter isglass
på tisdagar?
Att hajar
sjunker
om de slutar
simma?
Eller att Grace Kelly
Att
hajar
sjunker
om
de
slutar
simma?
Eller
att
Grace
Kelly
älskade tröjor från Bohus Stickning?
älskade tröjor från Bohus Stickning?

II Bohuslän
Bohuslän
finns det många oväntade saker att utforska och uppleva.
finns det många oväntade saker att utforska och uppleva. Här kan
Härbeskåda
kan du
beskåda
havetsmästerverk.
och naturens
mästerverk.
Möta vilda djur,
du
havets
och naturens
Möta vilda
djur, världsunika
hällristningar,
i världsklass, spännande
historia och en
nationalpark historia och en
världsunikakonst
hällristningar,
konst i världsklass,
spännande
under
havsytan. Ett
riktigt äventyr
för digEtt
somriktigt
är nyfiken.
nationalpark
under
havsytan.
äventyr för dig som är nyfiken.
Välkommen
till Expedition
Bohuslän!
Välkommen
till Expedition
Bohuslän!
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Expedition Bohuslän

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

Läs mer på expeditionbohuslän.se
23

1

Expedition Bohuslän

OSLO

1

2

+ KOSTERHAVETS NATIONALPARK +
STRÖMSTAD. Med omkring 12000 unika djurarter och växter är Kosterhavet
Sveriges artrikaste havsområde och enda marina nationalpark. 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.
Hemsida: vastsverige.com/kosterhavet

3
4
5
VI ÄR EN DEL AV

6

ÄVENTYR FÖR NYFIKNA!

2

5
+ VITLYCKE MUSEUM +

+ HAVETS HUS +

TANUMSHEDE. Ett besök på Vitlycke museum är att resa 3000 år tillbaka i
tiden. Genom levande utställningar och unika miljöer får du en fantastisk
inblick i vardagen på bronsåldern. En given sevärdhet är de tusentals
hällristningar som även finns med på Unescos världsarvslista.

LYSEKIL. Upplev en värld i blått, grönt och turkos. Om du vill känna
på livet under ytan är Havets Hus rätt plats att vara på. Här träffar
du Västerhavets mest fascinerande arter – från småfläckig rödhaj
till knorrande knot. Nu dyker vi!

Hemsida: vitlyckemuseum.se

Hemsida: havetshus.se

3

+ NORDENS ARK +

6

GÖTEBORG

+ NORDISKA AKVARELLMUSEET +

HUNNEBOSTRAND. Nordens Ark är en zoologisk park med utrotningshotade djurarter från hela världen. Här kan du bekanta dig med amurtiger, snöleopard, varg, pallaskatt, järv och mindre panda. Men här finns
också klappvänliga djur som fjällko, gutefår och gotlandskanin.

SKÄRHAMN. På Nordiska Akvarellmuseet är all konst baserad på vatten,
pigment och papper. Här kan du se spännande utställningar från hela
världen, lyssna på intressanta föredrag och njuta av konserter. Allt i en
helt makalös miljö – mitt i den bohuslänska skärgården.

Hemsida: nordensark.se

Hemsida: akvarellmuseet.org

4

7
+ BOHUSLÄNS MUSEUM +

UDDEVALLA. Bohusläns museum erbjuder en resa genom tid och rum med
sina olika utställningar och program med allt från föreläsningar, musikaftnar
och temadagar där Bohuslän står i fokus. Ta del av historia, samtidskonst och
landskapet Bohuslän. Fri entré och öppet 362 dagar om året.
Hemsida: bohuslansmuseum.se

+ STRANDVERKET KONSTHALL +
MARSTRAND. I en gammal försvarsanläggninag vid södra inloppet till ön
ligger Strandverket Konsthall. Här skapas möten mellan olika konstnärer
och genrer, mellan gammalt och nytt – och mellan besökarna. Och du
kan uppleva samtidskonst inom fotografi, måleri, skulptur och digitalt –
av högsta internationella klass.
Hemsida: strandverket.se

DELA DIN UPPLEVELSE! #expeditionbohuslän

24

7

glöd, glädje
– och lite bubbel i poolen
När kvällarna är ljumma och när beachvolleyplanen är
fylld av aktivitet och spänning. När sommarregnet piskar
mot rutorna och när dansgolvet är fyllt till bredden.
Eller när den bohuslänska ljungen vajar i vinden och
uteserveringen är fylld av skratt och sprudlande
sommaryra – då är det sommar!

rum & frukost

Priset inkluderar övernattning
och frukostbuffé.

fr. 680 kr per pers. del i dubbelrum

spapaket

I paketet ingår övernattning, frukostbuffé, trerätters middag, entré till vårt
spa, tillträde till gym och träningspass,
lån av badrock och tofflor.

fr. 1130 kr per pers. del i dubbelrum

Välkommen till oss för att uppleva det på riktigt.

@stenungsbaden
T: 0303-72 68 00 | www.stenungsbaden.se
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Bokenäset H & K 1/1

HOTELL - KONFERENS - SPA & RELAX - AKTIVITETER
RESTAURANG VÄSTERSALT - FRÖKEN ESTERS SKAFFERI

www.bokenaset.com kontakt@bokenaset.com +46522-604400 Instagram@hotellbokenaset facebook.com/bokenaset
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Matvägen

Strömstad • Grebbestad • Koster • Hamburgsund • Hunnebostrand • Smögen • Lysekil
Uddevalla • Ljungskile • Varekil • Käringön • Åstol • Skärhamn • Marstrand • Kungälv • Öckeröarna

Missa inte att smaka äggost –
Bohusläns landskapsrätt.

Hitta din favorit bland
gårdsbutiker, bagerier,
microbryggerier, restauranger
och mejerier längs
Matvägen Bohuslän

LÅT MAGKÄNSLAN BESTÄMMA:

Ta matvägen
genom Bohuslän
Det här är resetips för dig som tycker att mat ska smaka bra, vara
vacker och göra gott. Helt enkelt vill ha lite koll på vad du stoppar
i dig. Du kan se fram mot en eller flera spännande utflykter med
massor av natur- och kulturupplevelser och inte minst äkta
välsmakande måltidsupplevelser.
Ett noggrant urval småskaliga måltidsproducenter vars varma
mathjärta slår lite extra snabbt för Bohuslän, väntar på vägen.
Gemensam nämnare för dem alla är att de har hållbara grundvärderingar när det gäller miljö, råvaror och måltider.
matvagenbohuslan.com
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Båtluffa i Bohuslän

BÅTLUFFA I
BOHUSLÄN

En femdagarstur från Marstrand till Uddevalla

Båtluffa genom Bohusläns vackra skärgård
och få upplevelser du sent kommer att
glömma. Här hittar du tips på härliga
båtturer, smultronställen, aktiviteter
och mysiga boenden från Marstrand till
Uddevalla. Välj att åka bara båttur eller ta
med cykeln ombord på båten och testa
någon av cykellederna utmed vägen.
SÖNDAG

Marstrand

DAG
1

TA VÄSTTRAFIKS TÅG från Göteborg till Ytterby. Där direktansluter
bussen som sedan tar dig vidare ut till Marstrand. Checka in på
någon av Marstrands trevliga boenden och vandra på fina leder
på Marstrandsön och intilliggande Koön. En cykeltur med
magnifika vyer får du på den 1,5 mil långa bilfria cykelsträckan
mellan Marstrand och Nordön och tillbaka igen. Missa inte
ett besök på Strandverket Konsthall och Carlstens fästning.
Kvällen avslutas bäst med en god middag på någon av Marstrands
trevliga krogar.

MÅNDAG

Båt till
Rönnäng/
Klädesholmen

DAG
2

VARJE FREDAG till och med tisdag, mellan
10 juli och 4 augusti, kör M/S Drott af
Dyrön turer mellan Tjörn och Marstrand.
Båten avgår klockan 11 från Marstrandsön.
40 minuter senare anlöper du Rönnängs
brygga, där du kan välja att kliva av eller
så väljer du nästa stopp vid intilliggande
Klädesholmen. Har du egen cykel är du
välkommen att ta med den ombord till en
kostnad av 100 kr. Boka din cykelplats hos
Gunnars Båtturer (tel. 0706-77 58 55, eller
på info@gunnarsbatturer.com). Det går
också att hyra cykel på Tjörn. Varför inte
boka ett trevligt cykelpaket, där hyrcykel
ingår, på det flytande hotellet Salt & Sill på
Klädesholmen? På Tjörn finns en mängd
fina och varierande cykelleder, som ger
dig en naturskön och händelserik färd. Låt
naturen hänföra dig och addera konstupplevelser i världsklass på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och Skulptur i Pilane.
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Båtluffa i Bohuslän

5

STOPPEN UTMED VÄGEN

LJUNGSKILE/
UDDEVALLA

HITTA FLER
RUTTFÖRSLAG OCH

planera din resa
från Öckerö i
söder till Strömstad
i norr på
ORUST

BOHUSLAN.COM

4
TISDAG

Vandra och
cykla på Tjörn

MOLLÖSUND MED CYKELTUR TILL
SLUSSEN/KÄRINGÖN

TJÖRN

DAG
3

HÄRÖN

3

TJÖRN ERBJUDER också en mängd fina vandringsleder. Njut av din
medhavda matsäck eller ät något gott på någon av caféerna och
restaurangerna längs med vägen!

2

RÖNNÄNG/
KLÄDESHOLMEN

Härön - Via de skyltade cykellederna når du Kyrkesund. Här
ställer du din cykel och hoppar på båten, som varje dag året runt,
tar dig över till naturreservatet Härön. Här finns vandringsleder
från 2 km upp till en mil och tar mellan en halvtimma upp till
fyra timmar.

1

DYRÖN

MARSTRAND

GÖTEBORG

Dyrön - Parkera din cykel vid Rönnäng eller ta med den ombord
på båten till Dyrön. Trappor, spångar, räcken, bord och bänkar
utmed bergskanter och raviner borgar för en upplevelserik
vandring runt Dyrön. Du har också möjlighet att bada längs
leden som är 5 km och tar ca 2 timmar.

TORSDAG
ONSDAG

Båt till Mollösund
och Käringön

DAG
4

ONSDAGAR OCH TORSDAGAR från 12 juli fram till och med den
3 augusti kan du hoppa på M/S Drott af Dyrön som tar dig från
Tjörn till Orust. Välj vart på Tjörn du vill hoppa på. Första anhalten
på Tjörn kl. 10.40 är Mossholmen/Klädesholmen och därefter
Skärhamn. Turen måste förbokas senast dagen innan resa på
tel. 0706-77 58 55, eller på info@gunnarsbatturer.com.
Första stoppet på Orust är Mollösund, beläget på öns västra
sida. Här är gränderna trånga och det finns gott om charmiga
små hus och sjöbodar. Väljer du att kliva av här kan du i maklig
takt cykla till Slussen och Stillingsön på den östra sidan av Orust,
en sträcka på 4,5 mil. Längs vägen finns små fiskesamhällen med
bra boende och god mat.
Stannar du kvar ombord anlöper båten Käringön kl. 12.30. Kliv
av och njut av bohuslänsk natur, vacker bebyggelse, lugnet och
tystnaden. Här får du inte använda din cykel och ön är både bil
och mopedfri. Upptäck öns kontraster genom att ströva runt
mellan husen på norra sidan och ute på klipporna på öns södra
del. Boka en natt på någon av öns trevliga boenden och njut av
mat från havet.

Båt till Slussen/Ljungskile
eller Uddevalla via
Bassholmen och Henån...

DAG
5

UNDER EFTERMIDDAGARNA, veckans alla dagar, mellan 26 juni och
13 augusti, går skärgårdsbåten M/S Gustafsberg från Slussen på
Orusts östersida, via den vackra innerskärgården, till Lyckorna
och Ljungskile. Båten ägs av rederiet Skärgårdsbåtarna i Uddevalla,
som med sin flotta trafikerat fjordarna utmed den Bohuslänska
kusten sedan 1800-talet. Upplev sekelskiftesvillor och trevlig
shopping. Ät goda musslor hos Janne på Musselbaren och sov
gott i sekelskiftesmiljö på Villa Sjötorp i Lyckorna.

...eller båt från Käringön till
Uddevalla via Bassholmen
och Henån
TORSDAGAR UNDER JUNI, juli, augusti kan du ta dig med Skärgårdsbåtarnas M/S Byfjorden från Käringön, genom den vackra
skärgården, in till Uddevalla. Boka din plats på tel. 0522-69 84 80
eller skargardsbatarna.com. Stanna en natt i Uddevalla och upplev
stadens många smultronställen, allt från Sveriges äldsta badort
Gustafsberg, till Strandpromenaden och Bohusläns museum.
29

all seasons
all weathers
all services
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0 METER FRÅN HAVET
STRANDV. 2-14, 451 78 FISKEBÄCKSKIL T 0523-66 77 88 INFO@GULLMARSSTRAND.SE GULLMARSSTRAND.SE
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Vinter i Bohuslän

VÄLKOMMEN
TILLBAKA I VINTER!
Salta vindar, otämjt hav och storslagna vyer. Under vintern är ett besök i
Bohuslän en oförglömlig naturupplevelse där du hittar allt från hummersafari
och havskajakpaddling till spabehandlingar och vinterbad.

På bohuslan.com hittar du paket,
inspiration och erbjudanden året
om med sköna boenden, spännande
aktiviteter och god mat.

SLOTT ELLER TÄLT – valfriheten är stor när
det gäller boendemöjligheter i Bohuslän.
Många anläggningar erbjuder dessutom
en komplett semesterupplevelse med mer
än bara övernattning. Här sover du gott
på hotell, skärgårdspensionat, vandrarhem,
B&B, camping, vildmarkscamp eller i egen
stuga. Eller varför inte på ett flytande hotell
eller på en ombyggd fyrplats? 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 upplevelser
och god mat året om.
Upplevelser året om
De flesta som besökt Bohuslän kan hålla
med om att det på många sätt är en riktig
sommaridyll med sol, segling, fiske och
bad. Men Bohuslän är så mycket mer än
bara sommar. Upplevelserna i Bohuslän
växlar med årstiderna och alla årstider har
sin speciella magi och sina upplevelser.

Vinter
Det är något speciellt med Bohuslän på
vintern. De salta vindarna, otämjda havet
och de storslagna vyerna. Här hittar ni
avkopplande aktiviteter för kropp och själ.
Vintern är den perfekta konferenstiden i
Bohuslän, visste ni att man kan ha möten
på en helt egen ö endast 15 min från
Marstrand? Hitta mer information på
motenibohuslan.se.

Sommar
Dagarna är långa och ljusa. Kombinera
gärna sol och salta bad med äventyrliga
aktiviteter på land och till havs. Makrillfiske,
klättring, cykling, kajakpaddling, dykning
eller vandring på någon av alla fantastiska
leder. Välj det boende och den aktivitet som
passar dig!

Vår
Våren i Bohuslän inbjuder till upptäckter
på cykel och till fots i fantastiska miljöer.
Under påsken är det dags för konstvandring då konstnärerna öppnar upp sina
ateljéer. Testa svingen på golf banan eller
se skärgårdslivet som börjar vakna upp.
För den som är sugen på ett skaldjursäventyr finns skräddarsydda upplevelser
med ostronsafari, musselplockning eller
kräftfiske kombinerat med boende och
fantastisk mat.

Höst
Nu är skaldjuren som bäst och det genuina
Bohuslän med det salta, karga och vindpinade lugnet väntar. Följ med på en
skaldjursupplevelse med världens bästa
skaldjur i fokus och pittoreskt rustika
mat- och övernattningsmöjligheter. Den
25 september är det hummerpremiär 2017
och en riktigt genuin Bohuslänupplevelse
är att kombinera hummerfiske ute i det
kalla, salta havet med en hummersupé på
något av alla fantastiska hotell.
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MUNKEDAL

Herrestad

EXCITING EXCURSIONS

Vargön

Halleberg

Dättern

5. VINGA är en av Sveriges mest kända fyrplatser och barndomshem till Evert Taube. Fyren
sträcker sig 29 m över havet med en fantastisk utsikt. Ta en guidad tur och besök fyren och
fyrmästarbostaden. Sommartid går båtturer dagligen från Hönö Klåva till Vinga.
Vinga is home to one of Sweden’s most famous lighthouses and the childhood home of singersongwriter Evert Taube, famous for his songs about
Bohuslän. Visit the lighthouse towering
Vänersborgsviken
29 metres above the ocean offering an amazing view. During summer, daily boat tours depart
from Hönö Klåva to Vinga. goteborgsskargard.se

4. BOHUS FÄSTNING Den mäktiga ruinen av Bohus fästning var en gång Norges sydligaste
utpost. Idag är det ett spännande utflyktsmål med djupa fängelsehålor, bågskytte, riddaraktiviteter, guidningar och mycket mer.
The mighty ruin of Bohus Fortress was once Norway’s southernmost defence post. Today it’s an
exciting destination offering lots of activities. bohusfastning.com

3. MARSTRAND En kort färjetur tar dig till den bilfria ön Marstrand med en levande närvaro
från svunnen tid. Kullerstensgator leder upp till toppen av ön där Carlstens fästning tronar.
Ön erbjuder både livat krogliv och stilla lugn beroende på säsong.
A short ferry ride brings you to the car-free island Marstrand with a living presence from a
bygone era. Cobble stone streets lead to Carlsten Fortress on the top of the island. marstrand.se

The Smögen jetty is one of the true gems along the coast with a vibrant offering of shops, cafés,
restaurants and bars. sotenasturism.se

butiker, caféer, restauranger och krogar.
Högsäter

2. SMÖGENBRYGGAN är en av kustens pärlor vad gäller bryggliv, här finns ett rikt utbud av

Vita Sandar

1. KOSTERÖARNA är en riktig skärgårdsidyll väster om Strömstad med vacker
natur, strövande betesdjur och hänförande vyer. Upptäck Sydkoster på cykel eller till fots,
medan Nordkoster upplevs till fots. Kosterbåten avgår dagligen från Strömstad.
The stunning Koster Islands offer plenty of opportunities for outdoor pursuits in a varied
landscape.The Koster Boats depart all year round from Strömstad. vastsverige.com/stromstad

Det finns hur mycket som helst att uppleva i Bohuslän!
Här har vi plockat fram några utflyktsmål du inte bör
Upperud
missa på din resa. Testa gärna Kustvägen som slingrar
sig genom våra små kustsamhällen.
Skållerud Köpmannebro
There is so much to experience in Bohuslän!
We’ve highlighted
some wonderful places you just shouldn’t miss during your visit.
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RIST

T/TOU

TURIS

Gråbo
SOTENÄS
Sommar: Köpmansgatan 10,
Nääs
Kungshamn
Floda
Vinter: Kommunhuset
Tel +46(0)253-66 55 50
info@sotenasturism.se
Lerum
sotenasturism.se

GREBBESTAD
Nedre Långgatan 48
Tel +46(0)525-611 88
info@grebbestad.se
vastsverige.com/tanum

TANUMSHEDE
Apoteksvägen 6
Tel +46(0)525-611 88
kommun@tanum.se
vastsverige.com/tanum

STRÖMSTAD
Ångbåtskajen 1
Tel +46(0)526-623 30
infocenter@stromstad.se
vastsverige.com/stromstad

This is a list of tourist offices that
are open all year round. For more
information go to bohuslän.com

Detta är en lista över åretruntöppna turistinformationer. Mer
information på bohuslan.com

Mölnlycke

Partille

Nödinge

4. BOHUS FÄSTNING

STENUNGSUND

Lyckorna

UDDEVALLA

ÖCKERÖ
Sockenvägen 13
Tel +46(0)31-97 62 00
turism@ockero.se
goteborgsskargard.se

STENUNGSUND
Kulturhuset Fregatten
Tel +46(0)303-833 27
turistinfo@stenungsund.se
sodrabohuslan.com

TJÖRN
Kommunhuset, Kroksdalsvägen 1
Skärhamn
Tel +46(0)304-60 10 16
turistbyran@tjorn.se
sodrabohuslan.com

ORUST
Kulturhuset Kajutan
Henån
Tel +46(0)304-79 93 40
turistinfo@orust.se
sodrabohuslan.com

UDDEVALLA
Södra Hamnen 2
Tel +46(0)522-69 84 84
info@uddevalla.com
uddevalla.com

LYSEKIL
Havets Hus, Butiken
Strandvägen 9
Tel +46(0)523-130 50
turistbyran@lysekil.se
vastsverige.com/lysekil

MUNKEDAL
Rasta Håby
Tel +46(0)524-233 17
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Hunneberg

Vårgårda

