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En del av Uddevalla



BOKENÄSET är Bohuslän i ett nötskal. Halvön bjuder på både kontraster 
och harmoni. Här finns mörkgröna bok- och barrskogar med fina 
vandringsleder, och du har alltid nära till de blågrå klippor och stränder 
som ramas in av Havstensfjorden, Nordströmmarna och Gullmarsfjorden. 
Bokenäset har ett utpräglat kulturlandskap med fornminnen och andra 
spår från tidiga bosättare. För 800 år sedan var Dragsmarks kloster ett 
centrum för andlighet, bildning och kultur. Oavsett om du kommer till 
Bokenäset med båt, bil eller cykel, hittar du många fina platser att njuta 
av naturen i lugn och ro.

HAVSTENSKLIPPAN som ligger 119 meter över havet bjuder på en 
spektakulär utsikt med Uddevalla i öst och ytterskärgården i väs. Visste 
du att Oden valde Havstensklippan som boplats till sina korpar Hugin 
och Munin för att samla in nyheter om världen? Klokt val kan tyckas, för 
det händer alltid något spännande här på Bokenäset.

Bokenäset





BASSHOLMENS gästhem



En förtrollande vacker ö
Det är något visst med öar utan bilar, så även med BASSHOLMEN som ligger mitt i de vackra 
Nordströmmarna. Enligt vana kajakpaddlare är det här världens bästa paddelvatten och har 
man tur får man uppleva mareld i månsken. Men det som gör ön extra speciell är den fina 
blandningen av natur och kulturhistoria. Bassholmens natur är förtrollande vacker och his-
torien fascinerar. Under 1700-talets rika sillperiod fanns här ett sillsalteri och man tillverkade 
tranolja som lyste upp Paris gator under franska revolutionen.  





Vill  du bo vid havet med ett naturreservat 
som granne och ha nära till det mesta som 
händer på Bokenäset, kan femstjärniga HAFSTEN 
RESORT vara hel t  rät t .  Bada och sola  v id 
stranden eller poolen, äta något gott och vara 
med på någon aktivitet som ordnas för både 
barn och vuxna. Vågar du åka Nordens längsta 
zipline?



Nog är det en svindlande känsla att sitta på restaurang STALLGÅRDEN 
och se ut över viken vid Svälte kile och veta att Snorre Sturlasson, i 
sina sagoböcker om den nordiska mytologin, har skrivit om händelser som 
utspelat sig just här. Om sagan är sann eller inte spelar ingen roll; 
utsikten och maten blir på något vis ännu godare. Restaurangen bjuder 
på västsvenska smaker på lantgården med anor från 1600-talet. 
I samma lokaler finns den populära inredningsbutiken TVÅ FRÖKNAR 
som även säljer kläder. Ännu ett välbesökt utflyktsmål är HÖGÅS 
GÅRD CAFÉ & BISTRO som ligger i närheten, vid Kalvöfjordens strand. 
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DRAGSMARKS KLOSTERUINER

Utsikt från HÖGÅS GÅRD CAFÉ & BISTRO
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Foto. Per Gustaf Bergin/ 
Bohusläns museums arkiv
Fotat omkring 1895

Bokenäset - en del av Uddevalla



STRANDPROMENADEN är Uddevallas stolthet med det spektakulära 
trädäcket som smyger sig runt de branta bergväggarna längs havslinjen. 
Strandpromenaden sträcker sig hela vägen från Skalbankarna i östra 
Uddevalla, genom centrum och vidare längs kusten till Lindesnäs. Många 
promenerar den här vägen till GUSTAFSBERG som är Sveriges första 
bad- och kurort. Här kan du ta del av kunglig kurortshistoria, bo i det 
gamla varmbadhuset och badhotellet som idag är vandrarhem. Strosa 
runt bland de välbevarade husen från 1700-1800-talet, ta ett dopp, njut 
av utsikten och koppla av med en fika i den lummiga badortsparken.

GUSTAFSBERG



Smaka 
Lyckorna i Ljungskile är en anrik badort som 
grundades 1877 av grosshandlare Robert MacFie. 
MacFie immegrerade till Sverige från Skottland 
efter att han upptäckt vilken pärla Lyckorna är. Här 
umgicks prominenta sommargäster på varmbad-
huset, kallbadhuset och i de vackra sommarvillorna. 
I det gamla Klocktornet på Lyckorna, som förr var 
kamrerarkontoret där badgästerna togs emot, 
ligger idag MUSSELBAREN där du kan njuta av pin-
färska blåmusslor med klassiska tillbehör. Det är 
definitivt en av Bohusläns bästa gourmetupplevelse.

Lite längre upp på Lyckorna i en sagolikt vacker 
sommarbostad från förra sekelskiftet l igger  
VILLA SJÖTORP – ett hotell som också har en berömd 
restaurang. Här serveras den bästa mat och dryck 
som trakten har att erbjuda. Vil la Sjötorp är  
nämligen omnämnd både i White Guide och i  
Sveriges Bästa Bord. 

MUSSELBAREN



VILLA SJÖTORP



Att promenera runt på skalrester från djur 
som levde här för drygt 10 000 år sedan 
är en mäktig upplevelse. I Uddevalla finns 
nämligen världens största skalbankar. Även 
här var Carl von Linné när han besökte 
staden 1746 och då beskrev han platsen 
”Skalbergen räknas till ett av Bohusläns 
under”. Titta in i det lilla SKALBANKSMUSÉET 
och besök även BOHUSLÄNS MUSEUM 
med konsthall och utställningar om fiske-, 
industri och kurortshistoria. Nyfiken på 
mer? Åk med en 100-årig skärgårdsbåt ut 
på fjorden eller häng med UPPLEVELSE-
BOLAGET på en kajaktur och möt en gråsäl.

BOHUSLÄNS MUSEUM
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