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Vi rekommenderar inte att cykla hela vägen
ut till Marstrand. Åk kollektivt eller ta eget
fordon och parkera på Nordön.

Övriga tips för Marstrandsbesökaren är konst
hallen Strandverket som inryms i en historisk
försvarsbyggnad, samt hembygdsmuseet där
du kan lära dig mer om öns historia.

Marstrands största sevärdhet är förstås Carl
stens fästning som under mer än 300 år skyd
dade den lilla trästaden nedanför. Här ordnas
guidade visningar samt historiska fästningsspel.

Marstrand har en distinkt guldkant av regattor,
bad, musik och skådespel. Efter den korta färje
turen kan du strosa runt på kajen, göra ett
stopp i de många butikerna och gallerierna och
bara njuta av atmosfären.

Marstrand

små samhällen. I närheten ligger Kornhall där
det går att ta sig vidare med bilfärja över till
Hisingen och Göteborg (karta 12).
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Cykla i skärgården
Biking in the archipelago

GÖTEBORG / GOTHENBURG & BOHUSLÄN

Ta gärna en tur runt Kärna och Harestad, en
runda på cirka 3,5 mil. Här cyklar du naturnära
längs vackra landsvägar, genom gamla byar och

På väg ut till Marstrand passerar du Ytterby vars
kyrkoruin är vackert belägen med utsikt över
älven.

Ytterby

Bohus fästning är ett populärt utflyktsmål som
inbjuder både till upptäcktsfärd på egen hand
och olika publika arrangemang. Hela 14 gånger
har svenska, danska och norska styrkor utan
framgång belägrat platsen. Här har såväl kungar
och drottningar som helgon och häxor passerat
revy under mer än 700 år och i de mörka källar
hålorna har fångar lidit de allra hemskaste kval.

Kungälvs kullerstensgator och låga, charmiga
trähus vittnar om en stad med en lång historia.
Dessa miljöer kan du framför allt njuta av när
du flanerar längs Östra och Västra gatan, vilka
båda räknas som kulturarv. Men här finns också
allt som en modern småstad kan erbjuda i form
av shopping, restauranger och kaféer.

On the way to Marstrand, you will pass Ytter
by which has a beautifully located church ruin
overlooking the river. For a pleasant round trip

On the way to Marstrand, you will pass Ytter
by which has a beautifully located church ruin
overlooking the river.

Ytterby

Bohus Fort is a popular visitor destination which
can either be explored independently or as
part of various public events. As many as 14
times, this site has been unsuccessfully be
sieged by Swedish, Danish and Norwegian ar
mies. The fort has seen both kings and queens,
and saints and witches, passing by over more
than 700 years, and prisoners have suffered
unimaginably in the dark basement cells.

Kungälv’s cobbled streets and low, picturesque
wooden houses indicate that this is a town
with a long history. To experience this historic
environment, walk along the streets Östra gatan
and Västra gatan, both of which are consid
ered heritage sites. But Kungälv also offers
everything you would expect from a modern
small town in terms of shopping, restaurants
and coffee shops.

Kungälv
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Kungälv

Cycling all the way to Marstrand is not
recommended. Instead, travel by public
transport or your own vehicle and park at Nordön.

Other places to visit on Marstrand include the
art gallery Strandverket, housed in a historic
defence building, and the local history muse
um where you can learn more about the hist
ory of the island.

Marstrand’s most important visitor destination
is Carlsten’s Fort, which protected this small
wooden town for more than 300 years. The fort
has guided tours and historic re-enactments.

Marstrand is given a golden edge by the many
regattas held here, in addition to the sea, music
and entertainment on offer. After a short ferry
trip you can amble along the quayside, browse
in some of the many shops and art galleries, or
simply take in the atmosphere.

Marstrand

Nearby is Kornhall, from where a car ferry will take
you across the river to Hisingen and Gothenburg
(Map 12).

of approximately 35 kilometres, cycle to Kärna
and Harestad. The route follows beautiful country
roads through old villages and small hamlets.

The Kungälv area is dominated by the forts in Marstrand and Bohus.
This area combines a long history with modern small town living, vast natural areas
and a magnificent archipelago. Anyone interested in culture has plenty to choose from
among galleries, arts & crafts stores, local heritage sites and churches.
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12 kartor – från Strömstad till Göteborgs skärgård
12 maps – from Strömstad to Gothenburg archipelago
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I Kungälvs trakter står Marstrands och Bohus fästningar i fokus. I omgivningarna
samsas gedigen historia med modernt småstadsliv, vidsträckta naturområden
och en storslagen skärgård. För den kulturintresserade finns en rad sevärdheter
med gallerier, konsthantverk, kulturhus, hembygdsgårdar och kyrkor.

With fascinating forts
and the deep blue sea

Turistbyråer/Tourist Offices:

www.sodrabohuslan.com

☎

Kungälvs Turistinformation
Färjevägen 3, Fästningsholmen
Kungälv
+46 (0)303-239 201
visit@kungalv.se

☎

Marstrands turistinformation
Hamngatan 33, Marstrand
+46 (0)303-600 87
marstrandsturistinfo@gmail.com

Polis/Police:

☎

Ytterbyvägen 25, Kungälv
114 14
from abroad: +46 77 114 14 00
Vid olycka/In case of emergency: 112

Vårdcentraler/Health Centres:

Kungälv

Kungälvs sjukhus/hospital
Lasarettsgatan, Kungälv

☎ +46 (0)303-980 00

Vårdcentral Solgärde
Rollsbovägen 58, Kungälv
+46 (0)10-473 38 30

☎

Centrumpraktiken
Triogatan 5, Kungälv
+46 (0)303-20 93 00

☎

Nordmanna vårdcentral
Nordmannatorget, Kungälv

☎ +46 (0)10-473 38 00

Ytterby

Vårdcentralen Kusten
Lekmannagatan 2, Ytterby
+46 (0)303-379 700

☎

Apotek/Pharmacies:

Ytterby

Apoteket Ytterby
Lekmannagatan 2, Ytterby

Bland fängslande fästningar
och blått hav

Apoteket Magnolian
Lasarettsgatan 1, Kungälv
1 Strömstad 2 Tanum norra 3 Tanum södra 4 Munkedal
5 Kungshamn och Smögen 6 Uddevalla och Ljungskile
7 Lysekil och Skaftö 8 Orust 9 Stenungsund 10 Tjörn
11 Kungälv 12 Göteborgs skärgård

Cura apoteket
Gymnasiegatan 8, Kungälv

Kronans Apotek
Nordmannatorget, Kungälv

Kungälv

Apoteket AB
Gymnasiegatan 2, Kungälv
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