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Ljungskile
Med det mäktiga Bredfjället i bakgrunden breder det charmiga lilla samhället 
LJUNGSKILE ut sig längs viken. Ordet kile betyder just vik, och ljung var en gång i 
tiden namnet på socknen. Ljungskile har ett skyddat läge i sundet mellan Orust och 
fastlandet. Många åker till Ljungskile för att njuta av bad, båtliv och vandring, precis 
som besökarna gjorde i slutet av 1800-talet då Lyckorna var en populär bad- och 
kurort. Sommargästerna kom hit för att umgås och friska upp sig med varma och 
kalla bad. De attraherades av ”det balsamiska klimatet” som ansågs bero på mixen 
av barrskog och havsluft. Kallbadhuset och flera av de vackra sommarvillorna från 
1800-talet finns fortfarande kvar. Och även om kurortsdagarna hör till svunnen tid 
kan man inte annat än hålla med; det är något visst med Ljungskile.





MUSSELBAREN

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. 



VILLA SJÖTORP



SILVERFALLET



Vandring med silverstänk
BREDFJÄLLET reser sig majestätiskt över Ljungskile. Hundra meter över havet breder ett 
kuperat blåbärsklätt skogslandskap ut sig. Här finns populära fiskesjöar och fantastiska 
vandringsleder genom den mäktiga barr- och lövskogen. Lederna går också genom gamla 
odlingslandskap där det finns spår efter gamla torp och gårdar. Följer du Tjöstelseröds-
bäcken från Skarsjöarna kommer du till SILVERFALLET, ett femton meter högt vattenfall 
nära utloppet från Lilla Skarsjön. Passa på att lyssna till fågelkvitter från fiskgjuse, storlom, 
tjäder, järpe, pärluggla eller tretåig hackspett. Det är bara några av alla de fåglar som 
häckar här. 



För fikafantaster, lunchsugna och inredningsintresserade besökare 
finns några riktigt fina pärlor i Ljungskile. Lokalproducerade läckra 
luncher och hemgjorda bakverk serveras på CAFÈ FLORA som ligger i 
ett falurött gammalt magasin i Ljungskiles centrum. Här kan du även 
smaka ekologisk fläderblomsläsk och en iskall öl från det lokala mikro-
bryggeriet. Vägg i vägg ligger den trendiga inredningsbutiken 
SPRUDLA som även säljer kläder. Passa också på att besöka 
KÄRRSTEGENS GÅRD vid Ljungskilevikens strand. Här finns en 
charmig inredningsbutik, en delikatessbutik och ett mysigt café.

SPRUDLA



KÄRRSTEGENS GÅRDCAFÉ FLORA
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Foto. Per Gustaf Bergin/ 
Bohusläns museums arkiv
Fotat omkring 1895
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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



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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Uddevallas SKÄRGÅRDSBÅTAR



Naturupplevelser
En spektakulär naturupplevelse i Uddevalla är att vandra 
upp på HAVSTENSKLIPPAN på Bokenäset som sträcker 
sig 119 meter över havet. Här uppe har du en majestätisk 
utsikt över Havstensfjorden, med Uddevalla i öst och 
ytterskärgården i väst. Historia säger att Oden valde 
Havstensklippan som boplats till sina korpar Hugin och Munin 
för alla samla in nyheter om världen. Klokt val kan tyckas, 
för här händer eller ser man alltid något spännande. 
Bland annat kan man skymta ön BASSHOLMEN mitt i de 
vackra Nordströmmarna. Enligt vana kajakpaddlare är 
detta ett av världens bästa kajakvatten. Men det som 
gör ön extra speciell är den fina blandningen av natur 
och kulturhistoria. Bassholmens natur är förtrollande 
vacker och historien fascinerar. Under 1700-talets stora 
sillperiod tillverkade man tranolja här som exporterades 
för att lysa upp Paris gator under franska revolutionen.
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