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Bohusläns vackra innerskärgård med dess lugna vatten ligger Uddevalla, omgivet av 
kala klippor, salt hav, fjäll med frodiga skogar och rik grönska. Här kan du uppleva 
båtturer året om, vandra till historiska utsiktsplatser eller bada från anrik mark.

Ja, Uddevallas historia är verkligen spännande. Staden har bytt nationalitet hela sju gånger. 
Här har vi varit både svenska, norska och danska i omgångar, men det var norrmännen som 
döpte staden till Oddevall 1498 och gav även Byfjorden sitt namn, havet som slingrar sig in 
till stadens centrum längs kustlandskapet. På detta vatten seglade Carl von Linné in i staden 
1746. ”Wi tykte oss kommit i sjelfwa Venedig, då wi kommo til Uddewalla”, uttryckte sig von 
Linné. Då som nu, kan man segla ända in till Uddevalla centrum.

Under 1700-talets andra hälft levde Uddevalla upp rejält när den rika sillfiske-
perioden gav staden sin första ”guldålder”. Trots att Uddevalla har drabbats 
av flera svåra stadsbränder, senast 1806, har staden alltid rest sig igen. Under 
1950-talet kom den andra guldåldern när Uddevallavarvet och varvsindustrin 
blomstrade. Idag är Uddevalla största staden i Bohuslän och en framgångsrik 
handelsstad med ett rikt näringsliv.
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Hjärtat i Bohuslän
UDDEVALLA



Många promenerar längs Strandpromenaden 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 på Konditori Snäckan i den  
lummiga badortsparken.

Vill du få en spaupplevelse á la 2000-talet tar du in på  
Bohusgården Hotell & Konferens. Här bjuds också en  
fantastisk utsikt över Byfjorden.
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Strandpromenaden är Uddevallas stolthet med det spektaku-
lära trädäcket som smyger sig runt de branta bergväggarna 
längs havslinjen. Strandpromenaden sträcker sig, 9 km, hela 
vägen från Skalbankarna i östra Uddevalla, genom centrum 
och vidare längs kusten till Lindesnäs. Här hittar du restaurang 
Villa Lindesnäs.

Strandpromenaden

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.
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Skalbankarna

Upplev ett av världens 
bästa kajakvatten

Bohusläns Museum

Skärgårdsbåtarna



Njut av nybryggt kaffe eller te på Lejas 
Café vid Kungstorget i direkt anslutning 
till Hasselbackens härliga parkområde, 
en förbluffande tyst och skön oas mitt i 
centrum. Här är varje bakverk ett konst-
verk och så gott som allt är hembakat av 
ekologiska varor. 

Vill du hellre fika i en miljö där kungliga 
och välbeställda sommargäster roade 
sig på 1700- och 1800-talen är Konditori 
Snäckan på Gustafsberg det självklara 
valet. I den här fina kurortsmiljön bjuds 
kakor och läckra smörgåsar vid strand-
kanten.

På Best Western Hotell Carlia kan du 
besöka restaurangen Meatings och av-
njuta vällagad mat i en fantastisk och 
modern miljö. Här hittar du också eng-
elskinspirerade puben 1803 med stor 
variation av öl i utbudet.

Goda nöjen Konditori Snäckan

Gustafsberg

Lejas Café

1803

Restaurang 
Meatings
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Foto. Maria Lundbäck/ Bohusläns museums arkiv
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okenäset 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 Drags-
marks 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 ytter-
skärgården i väst. Visste du att Oden valde Havstens-
klippan 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
En del av Uddevalla



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 mån-
sken. 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 rika sillperiod fanns här ett 
sill-salteri och man tillverkade tranolja som lyste upp Paris 
gator under franska revolutionen.

Bassholmen 
- en förtrollande 
vacker ö
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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 helt rätt. Bada och sola vid 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?

Hafsten Resort
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Nog är det en svindlande känsla att sitta 
på restaurang Stallgården och se ut över 
viken vid Svältekile och veta att Snorre 
Sturlasson, i sina sagoböcker om den nord-
iska 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. Res-
taurangen bjuder på västsvenska smaker 
på lantgården med anor från 1600-talet. 
I samma lokaler finns den populära inred-
ningsbutiken Två Fröknar som även säljer 
kläder.

Stallgården

Bokenäset 
Hotell & Konferens
Ännu ett välbesökt utflyktsmål är Bokenäset 
Hotell & Konferens med utsikt över vackra 
Koljöfjorden. Låt dig hänföras av den 
bohuslänska naturen och fyll din vistelse 
med upplevelser. Efter en dag med ditt 
val av aktiviteter sätter du dig till bords 
i restaurang Västersalt och njuter av 
vällagad mat.
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Ljungskile
En del av Uddevalla

ed det mäktiga Bredfjället i bakgrunden 
breder det charmiga lilla samhället Ljung-
skile 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 kur-
ort. 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 fort- 
farande kvar. Och även om kurortsdagarna hör till 
svunnen tid kan man inte annat än hålla med; det är 
något visst med Ljungskile.



Lyckorna i Ljungskile är en anrik badort som grundades 
1877 av grosshandlare Robert MacFie. MacFie immigrera-
de till Sverige från Skottland efter att han upptäckt vilken 
pärla Lyckorna är. Här umgicks prominenta sommargäster 
på varmbadhuset, kallbadhuset och i de vackra sommar-
villorna. I det gamla Klocktornet på Lyckorna, som förr var 
kamrerarkontoret där badgästerna togs emot, ligger idag 
Musselbaren där du kan njuta av pinfärska blåmusslor 
med klassiska tillbehör. Det är definitivt en av Bohusläns 
bästa gourmetupplevelser. Här hittar du också Lyckorna 
Brygga Restaurang & Bar där du avnjuter måltiden med 
utsikt över båtarna, viken och solnedgången. 

Lite längre upp på Lyckorna i en sagolikt vacker sommar-
bostad från förra sekelskiftet ligger Villa Sjötorp – ett 
hotell som också har en berömd restaurang. Här serve-
ras den bästa mat och dryck som trakten har att erbjuda. 
Villa Sjötorp är nämligen omnämnd i White Guide. 

En bit utanför i en skogsklädd sluttning med innerskär-
gården i sin famn hittar du Anfasteröd Gårdsvik, en unik 
semesteranläggning. Här kan du ta ett dopp i det salta 
havet, en tur med båt eller kajak, fiska, vandra i skog och 
mark eller äta något gott i sommarcaféet. 

Smaka Villa SjötorpAnfasteröd 
Gårdsvik

Musselbaren

Lyckorna Brygga
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Bredfjället reser sig majestätiskt över Ljungskile. Hundra meter över havet breder ett kuperat blåbärsklätt skogs-
landskap ut sig. Här finns populära fiskesjöar och fantastiska vandringsleder genom den mäktiga barr- och löv-
skogen. Lederna går också genom gamla odlingslandskap där det finns spår efter gamla torp och gårdar. 

Följer du Tjöstelserödsbäcken 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.

Vandring med silverstänk
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Vår vackra bro
Du kan inte missa den när du besöker eller passerar Uddevalla. Det pampiga landmärket Uddevallabron har pyloner 
med prismor likt diamanter som sträcker sig 149 meter upp i skyn. Bron invigdes år 2000 och har sedan dess varit 
fotografernas favorit, året om, från alla möjliga vinklar och i alla väder. Bron finns dessutom avbildad på ett frimärke.
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• Favoritmarkera evenemang  
 och få pushnotiser.
• Se Uddevallas aktivitetsutbud. 
• Boka dina kryssningar och  
 båtturer med Skärgårds- 
 båtarna.

Appen är tillgänglig både i  
App Store  och Google play.

Hitta det du vill göra & uppleva i Uddevalla

• Ladda ned vandringsturen  
 du vill gå. Välj mellan  
 Gustafsberg, Skalbankarna,  
 Strandpromenaden &  
 Uddevalla centrum.  
• En karta visar hur du ska gå  
 och var du hittar guideplat- 
 serna längs vägen.   
 Där stannar du till för att  
 lyssna eller läsa och se  
 bilder i appen.

Appen 
Upplev UDDEVALLA  

Guidade vandringar
Med appen Upplev Uddevalla kan du gå guidade vandringar i stan
när det passar dig. 

UDDEVALLA.COM  |  #UPPLEVUDDEVALLA  |  APPEN Upplev UDDEVALLA  

VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA Hjärtat i Bohuslän



Upplev UDDEVALLA
För mer information och inspiration

UDDEVALLA.COM
APPEN Upplev UDDEVALLA  
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Robert Höög, Linda Svensson, Kristin 
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Turistrådet, Lisa Gustavsson, Linda 
Gjerdrum, Hafsten resort, Lars-Gunnar 
Hallsten, Stefan Björling, Filip Wastman, 
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Borgelid, Angela Barck, Sandra Hansson, 
Åsa Dahlgren, Anna Storm

Uddevalla Turistcenter
Södra Hamnen 2 | 0522 69 84 80  
info@uddevalla.com | uddevalla.com

facebook.com/uddevallaochdu
@uddevallaochdu
#upplevuddevalla
Ladda ner Uddevallas app: 
Upplev Uddevalla på App Store  
och Google play.


