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Välkommen till
Strömstad Spa & Resort
Strömstad Spa & Resort är inte något vanligt hotell. 
Byggnaden, med sin djärva och utmanande arkitektur, får 
ofta våra gäster att gnugga sig i ögonen. Det är en kom-
plett resort som man annars endast hittar på helt andra 
breddgrader.
 Här finns det mesta som krävs för en skön vistelse. 
Det enda vi inte kan skryta med är tropiskt klimat. Därför 
försöker vi lägga extra vikt vid att varje gäst får ett varmt 
och personligt bemötande.
 Vi hoppas (och tror) att du kommer att trivas hos oss. 
Vi är stolta över vår anläggning, men vi lyssnar gärna på 
synpunkter och idéer som kan göra Strömstad Spa & Re-
sort ännu bättre.
 Vi finns här för att du som gäst skall få en minnesvärd 
upplevelse. Tveka inte att utmana oss!

 Annika Fritzén, Marknad och Försäljningschef
 Strömstad Spa & Resort

Strömstad Spa & Resort is the place to be for guests who 
love golf, sailing, sea, bold architecture, Swedish seafood, 
exotic nature and tranquilizing spa experiences. The spa 
covers 2000 square metres on two floors and offers 
most spa treatments and products from Decléor.
 116 of our 232 rooms are suites with balconies. 
Most of them overlook the sea and the canals at the idyl-
lic Nötholmen. The hotel salon and the bar with it’s lovely 
harbour view and magnificent fireplace is ideal for sipping 
a coctail before dinner in the restaurant. The large terrace 
by the sea is excellent for breakfast, sunbathing, lunch 
and dinner in the summer time. The Mojito bar is a popu-
lar centre point.
 We invite you to stay, unwind and be pampered. Enjoy 
yourself!

 Annika Fritzén, Marketing and Sales Manager
 Strömstad Spa & Resort

Welcome to
Strömstad Spa & Resort

Annika Fritzén
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Kontakta och connecta med oss!
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Strömstad Spa & Resort
Kebalvägen 229, SE-452 40 Strömstad

Tel: +46 (0)526 303 00, Fax: +46 (0)526 303 20
E-post: info@stromstadspa.se

www.stromstadspa.se

Gillar du att vara bland de första som får veta när det är något på 

gång, bli inspirerad och få exklusiva erbjudanden?

Dont miss out – signa upp för nyhetsbrev på vår hemsida.
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H O T E L L E T  H A R  2 3 2  R U M ,  V A R A V  1 2  S V I T E R ,  1 0 4 
S U P E R I O R R U M  M E D  B A L K O N G  O C H  1 1 6  D E  L U X E 
R U M .  A L L A  R U M  Ä R  D U B B E L R U M ,  D E  F L E S TA  H A R 
V I L S A M  U T S I K T  Ö V E R  H A V E T.  B I L D E R N A  V I S A R 
E N  S V I T  O C H  E T T  S U P E R I O R  D U B B E L R U M .
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Restaurang Maritimus på Strömstad Spa & Resort har ett 
fantastiskt läge bara 10 meter från havskanten. Hela res-
taurangen är nyrenoverad med läcker och elegant interiör. 
Här kan du njuta av de ädlaste vinerna, bästa à la carte 
menyn och välsmakande middagar. Sommartid njuter du 
av vad restaurangen har att erbjuda från den fantastiska 
uteserveringen samtidigt som du blickar ut över Ströms-
tad stad och marinan utanför hotellet.

Restaurang Maritimus har plats för 300 gäster och vår 
uteservering har också plats för 300 gäster. Vår ambition 
är att ge lika god service till stora konferenser och julbord 
som till dig som är här på semester eller romantisk 
middag.
 Hjärtligt välkommen!

Restaurang Maritimus

MATEN I MARITIMUS ÄR INSPIRERAD AV HAVET VID VÄSTKUSTEN MED BOHUSLÄNSKA FÄRSKA RÅVAROR. VÅRA 

SOMMELIERER OCH KOCKAR MED PASSION FÖR MAT ÄLSKAR NYSKAPANDE OCH SPÄNNANDE MATRÄTTER.
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Vi kan erbjuda ett komplett utbud av Decléors produkter och 
behandlingar. Decléor är experten inom aromaterapi med mer 
än 35 års erfarenhet. Med aromaterapi utnyttjar man växternas 
och blommornas naturliga, aktiva ämnen och använder deras 
välgörande egenskaper. Du sveps in i ljuvliga dofter och din hud 
vårdas med naturens finaste ingredienser. Decléor kännetecknas 
av optimala resultat och totalt välbefinnande.

Vi finns på plan två
På plan två har vi behandlingsavdelning och Spa shop. Du finner 
en stor skönhetskammare med hud- och kroppsvårdsprodukter 
från bla Decléor, BABOR, Grevinnans Rum och Darmazone. Make 
up från BABOR, smycken från Edblad och träningskläder från 
Casall.
 Vi har allt du behöver för att skämma bort dig själv lite extra 
eller varför inte överraska en vän med en present?
Vi har ett brett urval av välgörande behandlingar för både ansikte 
och kropp som du kan läsa mer om på stromstadspa.se. Det är 
bra om du bokar din behandling i god tid. 

Välkommen till vårt Spa

VÅR SPAAVDELNING BREDER UT SIG PÅ TVÅTUSEN KVADRAT-

METER YTA FÖRDELAT PÅ TVÅ VÅNINGSPLAN. 

Besök oss gärna på plan två där vi har

behandlingsavdelning och Spa shop. 
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Ta hand om dig själv och förhöj din spaupplevelse med 
BABOR DIY SPA-kit. Ett SPA-kit för ansikte och kropp, 
som ger en känsla av förnyelse för din kropp och en tack-
sam hud. En uppfriskande och fräsch upplevelse för dina 
sinnen.
 Vi erbjuder också BABOR SPA-tray - DIY Treatment 
med två olika ritualer. En för ansikte med peeling, mask 
och creme som ger huden ny lyster och vitalitet och 
verkar återfuktande. Och en för kropp med peeling, in-
packning och body lotion som tillför näring och fukt.

Vi rekommenderar också att köpa ett... eller kanske fler 
BABOR HOME SPA-kit att ta med dig för att kunna för-
länga den sköna spakänslan hemma i din vardagstillvaro.

 Varmt välkommen till oss,
 Spa-teamet

Unna dig unika sparitualer!

STRÖMSTAD SPA & RESORT

SE FRAM EMOT ATT BARA KOPPLA AV OCH KÄNNA DEN SKÖNA RECHARGE-KÄNSLAN INFINNA SIG. VI HAR SKAPAT 

SKÖNA SPARITUALER, “DO IT YOURSELF-BEHANDLINGAR”, MED UTVALDA PRODUKTER FRÅN BABOR FÖR ATT GE DIG 

AVKOPPLING OCH ÖKAT VÄLBEFINNANDE. SPARITUALERNA UPPLEVS I ETT LUGNT OCH STILLA TEMPO I ENKLA STEG.
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Varför inte passa på att köra ett gruppträningspass eller på egen 
hand i gymmet innan du låter musklerna slappna av i en varm ja-
cuzzi och med en lugn bastustund? Vi har ett fräscht gym med 
löpband, crosstrainer, träningsmaskiner och fria vikter av märket 
Technogym.
 Som gäst på hotellet har du fri entré till gym och gruppträning. 
Annars kan man köpa 10-kort, halvårskort eller helårskort .
 Alla våra pass måste bokas i förväg.

Grupp-pass
och studio
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Njut av saltvattenspool, utomhusjacuzzi med havsutsikt, kneipp-
bad, tecaldarium, ångbastu, finsk sauna, snötunna och fotbad. Vi 
erbjuder fullständig avkoppling, välmående och hälsosam egoism. 
Vårt gym och badområde har öppet varje dag 07-21.

Salus Per Aqua
– hälsa genom vatten

VÅR SPAAVDELNING BREDER UT SIG PÅ TVÅTUSEN KVADRAT-

METER YTA FÖRDELAT PÅ TVÅ VÅNINGSPLAN. 

Vårt gym och badområde

har öppet varje dag 07-21.
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NAMN BIO SKOL U-BORD  STYRELSE AREAL
Armeria 1, 2, 3 500 300   378
Armeria 1 100 80 30 30 126
Armeria 2 100 80 30 30 126
Armeria 3 100 80 30 30 126
Vitulina 15 10 10 10 20
Aurelia 15 10 10 10 20
Somateria 30 16 16 16 31
Mytilus 15 10 10 10 20
Fucus 15 8 8 8 20
Primula 30 16 16 16 40
Lonicera 20 12 12 12 29
Hypericum 20 12 12 12 26
Sygnus    4 12
Pagurus    10 18
Larus    6 12
Pandalus 1+2 120 80 40 40 162
Pandalus 1 60 40 24 24 81
Pandalus 2 60 40 24 24 81
Ostrea  8 8 8 20
Aqua 20 12 12 12 30

Konferensrum
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Tillhör du dem som kräver mycket av en konferens? Som 
vill ha en levande och omväxlande omgivning, det sen-
aste inom modern teknik och massor av aktiviteter att 
välja bland? Tycker du att ett bra kök, avkopplande spa 
och snygga hotellrum hör till grundkraven? Då kommer vi 
inte att göra dig besviken.

För er som vill utmana varandra, eller er själva ur kontors-
stolen, har vi förstås massor av våghalsiga – eller avkopp-
lande – aktiviteter. Femkamp eller cykeltur på natursköna 
Koster, båtturer i skärgården eller varför inte lyxa till det 
med en avkopplande Spa-behandling för hela gruppen? 
Du väljer.

Träffas. Möts. Umgås!

HOS OSS FINNS DET MÖJLIGHET TILL ALLA STORLEKAR PÅ KONFERENSER. FRÅN DET LILLA, ELEGANTA STYREL-

SERUMMET TILL VÅR STORA SAL ARMERIA MED PLATS FÖR UPP TILL 500 PERSONER.

För er som vill utmana varandra, eller er själva ur kontorsstolen, har 

vi förstås massor av våghalsiga – eller avkopplande – aktiviteter.
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Spa-aktiviteter
Makeup-kurs, Spa Ritual, VIP-spa, Fish spa, Spa Svit, 
Gruppträning & Gym.

Skärgårdsaktiviteter
Hyr kajak, Upplev Nötholmen, Upplev Koster, SUP,  Rib/
searafting, Hummersafari, Golf, Powerwalk på Nöthol-
men.

Smakupplevelser
Whiskyprovning, Ölprovning, Vinprovning, Champag-
neprovning, Ost- & vinprovning.

Räktrålning
Stig ombord på en traditionell fiskebåt och följ med ut på 
friska Kosterhavet för att uppleva äkta räkfiske.

STRÖMSTAD SPA & RESORT

Våra aktiviteter

VI ANPASSAR OCH SKRÄDDARSYR UTBUDET AV AKTIVITETER EFTER ÅRSTID OCH JUST ERA ÖNSKEMÅL OCH 

FÖRUTSÄTTNINGAR.
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På konferens hos oss finns det massor av aktiviteter att välja 
bland. Somliga föredrar utmaningar av det fysiska slaget, 
andra letar efter rena sällskapsaktiviteter medan ytterligare 
några vill ha lite av båda. Först och främst vill vi göra klart att 
oavsett vilken kategori du tillhör har du kommit rätt. Vi ser 
fram emot att skräddarsy just din konferens.
 Omgivningarna här i Strömstad är magiska. Till exempel 
är de fisketurer, hummersafari eller cykelturerna på Koster 
som vi arrangerar en upplevelse som till lika delar handlar om 
den storslagna bohuslänska naturen. 
 Här intill presenteras några av våra samarbetspartners.

Upplevelser av alla slag

Foto: Jacob Sjöman



STROMSTADSPA.SE        |  21

Foto: Jacob Sjöman

DYNEKILENS GOLFKLUBB
Dynekilens Golf är en komplett golfanläggning med 
en mycket vacker 18-hålsbana, par 71, samt en kort- 
hålsbana med 6 st par 3 hål. Banan är belägen mitt 
emellan Strömstad och Svinesund.

Dynekilens Golf is a complete golf facility with a 
very beautiful 18-hole course, par 71, and a short 
6-hole course/par 3. The course is located between 
Strömstad and Svinesund.

MJÖLKERÖDS GOLFKLUBB
Mjölkeröds golfbana är en fantastisk, välskött, 
omtyckt och vacker 18-hålsbana med blandad 
skogs- och parkkaraktär. Det är en av Bohusläns 
mest besökta golfbanor. Vi ger dig en golfupplevelse 
utöver det vanliga!

Mjölkeröds golf course is a popular and beautiful
18-hole course with mixed forest and park character. 
It is one of Bohuslän’s most visited golf courses.
We give you a golf experience beyond the usual!

 Mjölkeröd 22, Tanumshede.
 Tel +46 (0)525-220 41. 
 www.mjolkerodgk.com

 Dyne Gård, Strömstad.
 Tel +46 (0)526-340 00.
 www.dynegolf.se
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För allas trivsel, vänligen visa hänsyn till andra gäster un-
der din vistelse hos oss. Vi ber dig att inte använda din 
mobiltelefon i restaurangen och spaområdet eller spela 
hög musik i rummen eller på balkongen efter kl. 23. Vi ber 
också om att det tas hänsyn till övriga gäster utomhus 

vid rökning.

Brandskydd
Samtliga hotellrum är försedda med utrymningsplaner, 
så att du lätt kan orientera dig och snabbt hitta ut i en 
nödsituation.
 Ta reda på var närmaste nödutgång finns och 
studera även vägar till alternativa utgångar. Se efter var 
närmaste larmknapp, brandslang och brandsläckare 
finns. Brandslangarna är placerade i korridorerna på 

varje våningsplan. För att tidigt upptäcka rök och brand 
är samtliga rum försedda med en rökdetektor, som även 
larmar i receptionen.

Om brandlarmet går
Ta med nyckelkortet och gå till närmaste nödutgång. 
Ta dig ut via trappan – aldrig med hjälp av hissen! Vid 
utrymning sker samling på plan 1 i parkeringshuset. 
Stanna kvar på hotellrummet om korridoren är rökfylld. 
Meddela receptionen om du är kvar på rummet.

Stöldskydd
Om du tappar bort nyckelkortet – kontakta receptionen 
snarast! Du får en ny nyckel samtidigt som den gamla 
spärras.

SÄKERHET

VI VILL ATT DU SKA HA EN RIKTIGT HÄRLIG MEN OCKSÅ TRYGG VISTELSE HOS OSS PÅ STRÖMSTAD SPA & RESORT. 

VÄNLIGEN OBSERVERA FÖLJANDE FÖR DIN EGEN SÄKERHET.

We care about you
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HANDGJORD  
EKOLOGISK LYX  
FRÅN GRÄNNA

w w w . g r e v i n n a n s r u m . s e

FINNS ATT KÖPA I HOTELLETS SPA SHOP

Grevinnan helsida(169x239).indd   1 2020-12-17   14:33
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SAFETY

We care about you

Please consider other guests during your stay with us. We 
kindly ask you not to use your mobile phone in the restau-
rant and spa area or playing loud music in the rooms or 
on the balcony after 11 pm. When smoking, please take 
consideration of other guests outdoors.

Fire protection
There’s an evacuation plan in all of our hotel rooms, so 
that you easily can orientate you and quickly find your 
way out in case of emergency.
 Find out where the nearest emergency exit is as well 
as alternative exits. Check where the nearest alarm but-
ton is and where fire hose and fire extinguishers are avail-
able. The fire hoses are located in the corridors of every 
floor. For early detection of smoke and fire all rooms are 

equipped with a smoke detector and the smoke detector 
also alerts the reception.

If the fire alarm goes off
Bring the key card and head to the nearest emergency 
exit. Use the stairs to get out – never use the elevator! 
Upon evacuation the gathering place is on floor 1 in the 
parking garage. If the corridor is filled with smoke stay in 
the hotel room and inform the reception that you’re in the 
hotel room.

Antitheft
If you lose the key card – contact the reception immedi-
ately. We’ll block the old key card and you’ll get a new one.

WE’D LIKE YOU TO HAVE A GREAT STAY WITH US AT STRÖMSTAD SPA & RESORT BUT ALSO BE SAFE.

PLEASE NOTE THE FOLLOWING FOR YOUR OWN SAFETY.

Vi startade denna verksamhet eftersom padel är den absolut

roligaste sporten vi testat! På Prästängsvägen har vi två anläggningar.

En singelbana och sex dubbelbanor. Alla banor är inomhus. 

Bana 1 ligger på Prästängsvägen 2, och bana 2-7 ligger på Prästängsvägen 9.

Varmt välkomna till Strömstad Padel!

ALL BOKNING SKER VIA www.matchi.se/facilities/stromstadpadel

PADEL ÄR EN AV DE MEST VÄXANDE
SPORTERNA I VÄRLDEN OCH INTRESSET

BLIR  STÖRRE OCH STÖRRE HELA TIDEN

www.stromstadpadel.com

Strömstad Padel(169x239).indd   1 2020-12-03   13:59
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UPPLEV STRÖMSTAD

Foto: Kristina Gillerstedt

TURISTBYRÅ  │  TOURISTINFORMATION  │  TOURISTENBÜRO

Strömstad Infocenter
Gamla Tullhuset, Norra hamnen, Ångbåtskajen 1
Tel +46 (0)526 623 30  │  infocenter@stromstad.se  │  www.vastsverige.com/stromstad 

@stromstadkosterhavet
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STORT UTBUD AV RESTAURANGER OCH CAFÉER, KONST, SHOPPING, SPAMÖJLIGHETER, SPÄNNANDE EVENEMANG 

OCH SALTA BAD I KOSTERHAVET. VI HAR NÄRA TILL NATUREN I HELA VÅR KOMMUN OCH I STADEN ÄR VÅR HISTORIA 

SOM BAD OCH KURORT PÅTAGLIG. KULTURHUS, KALLBADHUS, STADSHUS OCH BADHUS ÄR NÅGRA AV VÅRA VACKRA 

CENTRALA BYGGNADER. HÄR SÄTTER VI HAVET I CENTRUM OCH LIVET I FOKUS, VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA 

STRÖMSTAD DU OCKSÅ! 

Sevärt i centrala Strömstad

Digital stadstur – att promenera runt i Strömstad är en 
sevärdhet i sig. Via din mobiltelefon tar du dig till histo-
riska byggnader, intressanta platser och utomhuskonst 
med mera. Kanske du hittar några egna guldkorn när du 
promenerar runt i Sveriges västligaste stad. Guiden finns 
att ladda ner via www.stromstad.se/stadstur

Omtyckta besöksmål
Låt dina intressen styra och beskåda de sevärdheter som 
förgyller din vistelse i Strömstad. Här ger vi några tips 
och fler sevärdheter hittar du på www.vastsverige.com/
stromstad

Alaska, blomsterträdgård anlagd med sten och snäckor 
ligger på ön Nord Långö. Sommartid fasta båtturer från 
norra hamnen.

Svinesundsbroarna, vacker gränsövergång och den äldre 
stenbron erbjuder magnifik utsikt över Idefjorden och den 
nya bron i väster.

Blomsholm fornminnesområde, ett område med bland 
annat en av Sveriges största skeppssättning. 

Skee kyrka, från 1100-talet av östnorsk typ med sevärda 
takmålningar. Sommaröppet. 

Strömstad är Bohusläns självklara huvudstad
– här finns mer av allt!

UPPLEV STRÖMSTAD

Text: Strömstad Infocenter

Södra hamnen. Foto: Kristina Gillerstedt
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Central Strömstad

Digital city tour – learn more about local sights, culture 
and history on your smartphone, tablet or personal com-
puter. Maybe you even will discover some new favorite 
places on your own. The digital city tour can be down-
loaded via www.stromstad.se/citytour

Popular excursions
Touring the countryside offers enriching experiences. Let 
your interests guide and view the sights that delight your 
stay in Strömstad. Here are some tips and more attrac-
tions can be found on www.vastsverige.com/stromstad

Alaska is the lifetime achievement of the fisherman’s 
daughter Hilma Svedahl, built in the 1930s. Boat from the 
North Harbour in Strömstad.

The Svinesund bridges provide a well-known landmark 
to both Swedes and Norwegians. The old bridge offers a 
magnificent view of the Idefjord and the new bridge.

Blomsholm is one of Bohuslän’s finest cultural heritage 
landscape with lots of remains from the Stone Age until 
medieval times. Here you can see the stone ship, one of 
the largest in Sweden.

Skee church, one of Bohusläns oldest and was built in 
1100s. Approximately 150 m southeast of the church is 
a bell tower from 1673. Open for visitors during summer 
season. 

Strömstad is the capital of Bohuslän
– here we have more of everything!

ENJOY STRÖMSTAD

STRÖMSTAD OFFERS MODERN AND TRADITIONAL SPAS, RESTAURANTS, CULTURE, ACTIVITIES AND ATTRACTIONS 

ALL YEAR. WE ARE CLOSE TO NATURE THROUGHOUT OUR MUNICIPALITY AND IN THE CITY OUR HISTORY AS SPA 

RESORT IS SIGNIFICANT. CULTURAL CENTRE “SKAGERACK”, COLD-BATH HOUSE, TOWN HALL AND STRÖMSTAD BATH-

HOUSE ARE SOME OF OUR BEAUTIFUL CENTRAL BUILDINGS. WELCOME TO DISCOVER STRÖMSTAD!

Text: Strömstad Infocenter

Blomsholm. Photo: Strömstad Infocenter.Alaska garden. Photo: Strömstad Infocenter.



www.kustevent.com
www.hvalerfjordcruise.no 

www.furholmen.se

LÅT OSS TA DIG UT I 
SKÄRGÅRDEN

Annons Strömstad Spa 169x239mm.indd   1 2020-11-12   15:10
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Specialaffärer och shoppingcenter
Här hittar du små boutiquer, genuina hantverksbutiker 
och välsorterade specialaffärer. Det är lätt att ströva runt 
längs våra gator och efter en shoppingrunda kan du vila 
fötterna på en uteservering eller på ett mysigt café.
 Fler shoppingmöjligheter hittar du på Nordby Shop-
pingcenter och Svinesund Handelsområde, ca 2 mil mot 
norska gränsen, och ett nyöppnat shoppingcenter 
Gallerian Strömstad ligger på Oslovägen vid norra infarten 
till Strömstad.

Local boutiques and shopping centre
Strömstad has a very wide range of shops, small bou-
tiques and genuine craft shops. It is easy and pleasant 
to stroll along Strömstads streets and shops are located 
close together. It is also never far from the cafés when 
you need to rest your legs.
 If you can’t find what you are looking for in the centre 
of Strömstad, why not travel towards the Norwegian 
border where Svinesund shopping and Nordby Shopping 
Centre are situated. And on the Oslovägen, near the city 
center you will find a newly opened shopping center 
Gallerian Strömstad.

SHOPPING IN STRÖMSTAD

Shopping

TA LINFÄRJAN FRÅN HOTELLET TILL CENTRALA STRÖM-

STAD – SMÅSTADSCHARM MED DEN STORA STADENS 

MÖJLIGHETER! LINFÄRJEKORT FINNS PÅ HOTELLET.

TAKE THE CABLE FERRY FROM THE HOTEL TO CENTRAL 

STRÖMSTAD – SMALL TOWN CHARM WITH FACILITIES 

OF A BIG CITY! FERRY TICKETS AVAILABLE AT THE HOTEL.

Text: Strömstad Infocenter

Foto: Kristina Gillerstedt



 krohnjuvel.se / 0526-10210
krohnjuvel@stjarnurmakarna.se

öppettider: måndag-fredag 10-18, lördag 10-15
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Sommar – skärgårdsupplevelser och badliv
Om sommaren ler solen idylliskt över Strömstad. Det är 
livligt i hamnarna med uteserveringar, shopping, båtliv 
i alla farvatten, folkmyller och semesterlycka. Båtturer, 
snorkling, paddling, sälsafari och salta bad varvas med 
festivaler, sommarkonserter och idrottsevenemang. 

Höst – hummerpremiär och skaldjursfrossa
Höststormarna drar in, piskar skum och väller över 
bryggorna. Njut av skaldjuren då de är som allra bäst – 
på hösten! Hummerpremiären i september och jakten 
på havets svarta guld tas på största allvar för såväl 
fritidsfiskare som yrkesfiskare. För besökaren arrangeras 
hummersafari på det höstpräglade havet, med chans att 
dra upp sin egen middag. 

Vinter – spa och havets julbord
Lugnet lägger sig och vintern är en passande tid för 
rekreation. Strömstad har förvaltat sitt arv som kurort 
väl och idag finns Strömstad Spa, en modern förstklassig 
spaanläggning, som gärna kan kombineras med besök 
på det centrala Kallbadhuset med värmande bastu- och 
vinterbad i havet. Restauranger serverar bohuslänska 
julbord med havets skafferi som specialitet. 

Vår – konst och vandring
Ett säkert vårtecken är Kvirr, Konstvandring i norra Bo-
huslän, då konstnärer och konsthantverkare bjuder in 
besökare till öppna verkstäder och ateljéer. Blåsippor, 
vitsippor och vårfåglar väcker livsandar och lockar till 
vandring och utflykter vid havet innan det är dags för den 
första båtturen eller kajakutflykt i vår unika skärgård.

ÅRET RUNT

Upplev Strömstad - året runt

SKÄRGÅRDSUPPLEVELSER OCH BADLIV, HUMMERPREMIÄR OCH SKALDJURSFROSSA, SPA OCH HAVETS JULBORD, 

KONST OCH VANDRINGAR. HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA ÅRSTIDER.

Text: Strömstad Infocenter

Vandring Kuststigen. Foto: Karin BjörkRäkfiske i Kosterhavet. Foto: Kristina Gillerstedt
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Summer
In summer the sun shines, the rocks are warm, and the 
evenings are light. The harbours are full of life, people and 
boats everywhere. But when the summerhouses close 
up and nature prepares for winter, Strömstad shows an-
other face.

Autumn
Autumn storms, whipping spray over docks, preferably 
enjoyed in a sauna or in a relaxing spa. Lobster season 
in September is a tradition for many. Lobster safaris are 
arranged for visitors.

Winter
When autumn glides into winter and restaurants begin 
serving Christmas smorgasbords. Each one has its own 
specialities.

Spring
Slowly the earth thaws and the light returns. A sure sign 
of spring are the open art studios when artists invite visi-
tors to view their works. Wildflowers promise the return 
of a summery Strömstad. A destination marked by its 
seasons, rich in experience all year round.

ALL YEAR ROUND

Strömstad - all year round

WARM SUMMER NIGHTS AND BOAT LIFE, COLORFUL AUTUMN WITH LOBSTER PREMIERE, COZY WINTER AND CHRIST-

MAS TRADITIONS. THERE IS SOMETHING FOR EVERY SEASON.

Text: Strömstad Infocenter

Strömsdalen. Foto: Kristina Gillerstedt
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BOKA ELLER LÄS MER PÅ
STROMSTADFOODCOURT.SE / 0526 103 01

HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!

RESTAURANG, BOWLING
SPORTBAR & AKTIVITETSHALL

MAT, BAR &
BOWLING- Allt för din golf - 

STRÖMSTAD

Norra Bohusläns största golfbutik!

www.golfhandelen.se

Oslovägen 50, Strömstad 
Tlf + 46 793 39 14 15

Norra Bohusläns 
största golfbutik!

- Allt för din golf - 

STRÖMSTAD

Oslovägen 50 Strömstad | www.stromstadshoppingcenter.se

Vi ses på

15 MIN
gångavstånd från
STRÖMSTAD
SPA & Resort 
Fina erbjudanden och 
spännande upplevelser 
HELA ÅRET

Här hittar du även Willy:s 
– vars affärsidé är Sveriges 
Billigaste Matkasse

Vår mötesplats 

för handel och 

upplevelse
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Förutom en skärgårdsinspirerad meny som passar per-
fekt för en härlig sommarlunch eller middag erbjuder 
många även menyer med inslag av lokalproducerat och 
närodlat.
 Havsnära restauranger finns det gott om både i 
Strömstad och ute på närbelägna öar som Kosteröarna. 
Restaurangerna längs Strandpromenaden, flertalet med 
uteservering sommartid ger dessutom möjlighet att njuta 
av den goda stämningen i den livliga gästhamnen.
 Ta Kosterbåten över Kosterfjorden ut till Kosteröarna 
och njut av mat och dryck i stämningsfull skärgårdsmiljö. 
Eller varför inte köpa en påse räkor hos en fiskhandlare och 
slå dig ner på någon brygga eller en varm klippa med utsikt 
över havet.

Here you have the opportunity to eat really good food 
that is prepared with local ingredients.
 Many of the restaurants in Strömstad and on the is-
lands offer an archipelago inspired menu that is perfect 
for a nice summer lunch or dinner. Stroll along the prom-
enade in central Strömstad, the restaurants along the 
harbour offering outdoor service and the opportunity to 
enjoy the atmosphere of the busy harbour.
 We hope you also take the opportunity to travel out to 
the Koster Islands and enjoy food and drinks in a beautiful 
island setting. 
 Welcome to discover our range of restaurants and lo-
cal flavours, freshly brewed beer and memorable menus.

ÄT & DRICK  / WINE & DINE

Restauranger & Caféer

VÅRT LÄGE VID HAVET INNEBÄR ATT RESTAURANGER 

SERVERAR DE BÄSTA TÄNKBARA RÅVARORNA FRÅN 

HAVETS SKAFFERI MED EXTRA SÄLTA FRÅN DET DJUPA 

KOSTERHAVET.

THANKS TO THE SEA AND THE DEEP SALTY WATER WE 

ARE ABLE TO PROMISE YOU THE BEST FISH AND SHELL-

FISH IN THE WORLD. 

Text: Strömstad Infocenter

Oskarsplatsen. Foto: Kristina Gillerstedt



STEAK HOUSE
MED KVALITET
Strömstads köttkrog, med den bästa 

köttkvalitén som går att få tag på. 
Boka bord på 0526-14450

DAGENS LUNCH 
VARJE VARDAG

Välj mellan kött- eller fiskrätt, pan pizza, 
affärslunch, vegetariskt eller veckans pasta. 

Serveras varje mån-fre mellan 11 och 15.

BIOGRAFTEKNIK
I TOPPKLASS

En av Sveriges mest avancerade biografer 
med den senaste tekniken från Dolby, 

Barco & QSC Audio. HFR 3D från Dolby!

PAN PIZZAN 
VÄRLDSKÄND I 
HELA SVERIGE

På allas tungor. Från Skurup till Haparanda.

Skolgatan 3, 452 30 Strömstad      Telefon: 0526-14450      www.biopark.se
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Det finns något att upptäcka för alla åldrar året runt. Det 
är attraktivt för paddling, snorkling, fågelskådning, båtut-
flykter, fiske, bad och andra naturupplevelser både på och 
vid öarna längs fastlandet och i det yttersta havsbandet.  
 I arkipelagen utanför Strömstad finns dessutom 
Kosterhavet som idag är Sveriges första marina na-
tionalpark. Och mitt i parken finns de åretrunt-bebodda 
Kosteröarna med fina cykelvägar och vandringsleder.

Kul för barn
I Strömstad och på Kosteröarna finns massor av trev-
liga familjeaktiviteter. Vårt läge vid havet bjuder på sköna, 
äventyrliga upplevelser. Att fiska krabbor, snorkla och 
plaska i havet är omtyckta aktiviteter.
 Men här finns också mycket annat skojigt att hitta på. 
DaftöLand och Djungelland har ett stort utbud av aktivi-
teter för barn, kanske båttur med Sälsafari känns lockan-
de. För den vetgirige finns Ekoparken, naturum Kosterha-

vet på Sydkoster och Tjärnö Akvariet, där man kan lära sig 
mer om vår miljö och livet under vattnet.
 Det finns inga gränser – låt fantasin spela.

Friskt
Första parkett – sola, bada och umgås på solvarma 
klippor. Vårt läge vid kusten och skyddet av den norska 
fjällkedjan, gör att vi har bästa förutsättningar för skön 
sol och badupplevelser. Hundratals granitgråa öar och 
skär breder ut sig över glittrande Kosterhavet. Salta bad 
tillsammans med mångfalden av härliga sandstränder, 
innebär att Strömstad är ett paradis för soldyrkare och 
badgäster.
 Från Strömstad hamn utgår skärgårdsbåtar och färjor 
till många av våra öar och närliggande Norge.
 Vill du ta ett dopp mitt i stan hittar du kallbadhuset 
med en solbrygga och hopptorn rakt ut mot det öppna 
havet. 

AKTIVITETER

Äventyret väntar

SKÄRGÅRDEN OCH DEN OMVÄXLANDE NATUREN GER GODA MÖJLIGHETER TILL ETT RIKT FRILUFTSLIV, FARTFYLLDA 

ÄVENTYR OCH REKREATION PÅ EGNA SMULTRONSTÄLLEN OAVSETT ÅRSTID.

Text: Strömstad Infocenter

Kosters skärgård. Foto: Åsa Dahlgren



Chartra din egen båt. Konferenser, bröllop, kalas, stora och
små sällskap, året runt. Certifierade Värdskapsföretag

för kosterhavet, Naturens bästa, Njord, Bohusläns bästa.

UPPLEV DE FINASTE SKÄRGÅRDSTURERNA
I KOSTERHAVET MED OSS!

Tel 070-605 81 76 • info@selincharter.com • www.selincharter.se

SELIN
CHARTER

Selin Charter(169x239).indd   1 2020-12-04   12:47
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ACTIVITIES

Strömstads Kallbadhus, an outdoor swimming bath. Foto: Strömstad Infocenter
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ACTIVITIES

Adventures ahead

THE ARCHIPELAGO AND THE VARYING LANDSCAPE GIVE YOU EXCELLENT OPPORTUNITIES FOR A RICH OUTDOOR 

LIFE, EXCITING ADVENTURES AND RELAXATION IN YOUR OWN FAVOURITE PLACES. FISH FOR MACKEREL, HIKE OR 

CYCLE IN OUR INVITING NATURE, SWING A GOLF CLUB, TAKE A BOAT TRIP TO ONE OF NEARBY ISLANDS AND ENJOY 

SALTWATER SWIMMING.

Fun for kids
In Strömstad and on the Koster Islands you’ll find plenty 
of fun activities. Our location by the sea ensures wonder-
ful, adventurous experiences. To fish for crabs, build sand 
castles and splash in the sea is also completely free.
 But there are many more fun things to do here; Daftö-
Land – a family-friendly adventure park with rides and 
play areas and Djungelland – a indoor playcenter at Nord-
by Shoppingcenter. Those with an inquiring mind should 
visit Kosterhavet National Park’s main information center 
– “naturum” on South Koster and Tjärnö Aquarium, at the 
aquarium ‘petting tank’ you can touch creatures from the 

bottom of Skagerrak such as sea-cucumbers and cushion 
stars!

Refreshing
Smooth grey granite cliffs and white sandy beaches sur-
rounded by the glittering ocean. Our location by the coast 
gives us the best possible conditions for swimming and 
sunbathing.
 From Strömstad harbour you can visit many islands, 
all with their own special scenery. If you fancy a swim 
right in the middle of town, visit the floating outdoor pool, 
with its sundeck facing the open sea.

Text: Strömstad Infocenter

Photo: Daftö Resort
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KOSTERÖARNA

Kosteröarna

Öarna som består av Nord- och Sydkoster är till stor del 
naturreservat och här möts du av en vacker blandning 
mellan böljande kulturlandskap, blomsterrika strandängar 
och vindpinad ytterskärgård. 
 Öarna har bara 300 bofasta, men det är ett populärt 
besöksmål och på sommaren kommer tusentals besö-
kare med passagerarbåt. Väl ute på Kosteröarna kommer 
du snart att upptäcka att här finns allt en semesterfirare 
önskar, sann njutning, mysiga fiskelägen och salta bad. På 
båda öarna finns ett nätverk av markerade leder och de 
näst intill bilfria vägarna på Sydkoster är behagligt korta 
och inbjuder till upptäcktsfärd på cykel.

Omkringliggande Kosterhavet är ständigt närvarande och 
det är aldrig långt till ett svalkande dopp så glöm inte att 
packa ner badkläder när du besöker Kosteröarna.
 Kosterbåtarna har täta avgångar från Norra Hamnen i 
Strömstad under hela året och anlöper de olika hamnarna 
på öarna. Vill man cykla, finns det cykeluthyrning vid Kile-
sand, Långagärde och Ekenäs på Sydkoster.

För pris och tidtabell; www.kostermarin.se

KOSTERÖARNA MED OMGIVANDE KOSTERHAVETS NATIONALPARK ÄR EN OVANLIGT VACKER PLATS. HÄR FINNS ALLA 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN FULLÄNDAD SKÄRGÅRDSVISTELSE OCH DU KOMMER ATT BLI GLATT ÖVERRASKAD ATT 

DET FINNS MASSOR ATT GÖRA OCH UPPLEVA FÖR ALLA I FAMILJEN. 

Breviks hamn. Foto: Åsa Dahlgren

Text: Strömstad Infocenter
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Äventyr i Kosterhavet

Naturum Kosterhavet
Möjligheterna att utforska den unika miljön är många 
både i vattnet och på land. En bra förstakontakt med allt 
nationalparken har att erbjuda är ett besök på naturum 
Kosterhavet vid Ekenäs på Sydkoster. Här kan du ta del av 
mängder av spännande information genom bland annat 
utställningar, film, bildspel och dessutom få närkontakt 
med några av Kosterhavets djur i anläggningens klapp-
akvarium.

Snorkling
Eftersom Kosterhavets nationalpark har ett marint fokus 
så är snorkling ett fascinerande sätt att upptäcka havets 
natur. Med ett cyklop och simfötter kan du sväva över 
ängar av svajande sjögräs, simma genom skogar av tång 
och glida längs färgglada klippbranter. I skärgårdarnas 

vikar och sund är bottnarna mjuka av lera och sand. Eller 
varför inte simma nära en manet och se hur vacker den är?

Strandexkursion
En annan upptäcktsresa under ytan är strandguidning. 
Sommartid arrangerar naturum guidningar flera gånger i 
veckan där man med håvar, vattenkikare och baljor och 
deltagarna letar efter olika arter som krabbor, räkor, ere-
mitkräftor, sjöstjärnor, olika sorters tång och mycket mer 
– helt enkelt ett unikt tillfälle att upptäcka allt myllrande 
liv som finns i vattnet.

God tur i nationalparkens salta undervattensvärld!
Mer information om Kosterhavet och aktiviteter hittar du 
på www.vastsverige.com/kosterhavet

Rörvik, Sydkoster. Foto: Strömstad Infocenter  

KOSTERHAVET ÄR SVERIGES FÖRSTA MARINA NATIONALPARK. UNDER HAVSYTAN DÖLJER SIG ETT AV SVERIGES 

VACKRASTE UNDERVATTENSLANDSKAP SOM GYNNAS AV DET SALTA ATLANTISKA DJUPVATTEN SOM KOMMER IN 

GENOM KOSTERFJORDENS DJUPRÄNNA.
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KOSTER ISLANDS

The Koster Islands

Large parts of the islands have been declared a nature re-
serve and the surrounding waters are part of Kosterhavet 
Marine National Park. These islands are Sweden’s most 
westerly inhabited islands, and located west of Ströms-
tad.
 There are two islands, North- and South Koster, and 
both are basically car-free. Of the two islands, the north 
is a little more rugged and untamed by farmers, where 
walking is the best form of transport – South Koster is 
the larger of the two islands, and greener than North 

Koster, and the best way to get around here is by bike 
or on foot. There are opportunities to rent a bike for the 
whole family at all the ports on South Koster.
 To reach the Koster Islands, you can travel on the pas-
senger ferries that depart from the North Harbour in cen-
tral Strömstad every day, all year round. The ferries stop 
at a number of places on both islands. You can disembark 
in one place, and travel back to Strömstad from another.

For current schedule see: www.kostermarin.se

VISITING THE KOSTER ISLANDS IS LIKE TAKING A HOLIDAY FROM EVERYDAY LIFE. ONCE YOU ARRIVE, YOU ARE 

GREETED BY AN AMAZING ARCHIPELAGO, PICTURESQUE FISHING VILLAGES IN A GLORIOUSLY BEAUTIFUL NATURAL 

LANDSCAPE, BREATHTAKING VIEWS AND MUCH MORE. 

Långevik shore. Photo: Roger Borgelid

Text: Strömstad Infocenter
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KOSTER ISLANDS

Maritime fun in Kosterhavet

Hop on a boat to see seals or paddle out on a guided 
kayaking trip. Other activities on offer here include hiking, 
bird watching and fishing for mackerel. There’s a bunch of 
nature reserves connected to the national park that are 
well worth a visit: the Koster Islands, Saltö, Kockholmen 
and Nord Långö.
 At naturum visitor center on South Koster you can 
learn almost everything there is to know about the Na-
tional Park. On offer are a photographic exhibition and 

interactive presentations and films about the Koster Sea 
and don’t miss the aquarium where you get to see and 
touch various species. Knowledgeable staff will also guide 
you through the area’s interesting sights. South Koster 
is just under one hour by ferry from Norra hamnen in 
Strömstad.

More information www.vastsverige.com/kosterhavet

Klappakvarium, touch tank at naturum. Photo: naturum Kosterhavet

EXPERIENCE ALL THE TYPICAL SPECIES OF THE WEST COAST, PLUS A LARGE NUMBER OF SPECIES THAT HAVE 

THEIR ONLY KNOWN OCCURRENCE RIGHT HERE IN THE KOSTER SEA. THE KOSTER SEA AND ISLANDS OFF 

THE COAST IN NORTHERN BOHUSLÄN MAKE UP THE KOSTERHAVET NATIONAL PARK, SWEDEN’S VERY FIRST 

MARINE NATIONAL PARK.

Text: Strömstad Infocenter
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Till Oslo 135 km/E6

Till E6 Göteborg/Skee

Nordby Shoppingcenter

Färja till Sandefjord
Norge

Aktivitetshall

Konsthallen
Lokstallet

Gallerian 
Strömstad

Strömstad
Köpcenter

Ansvarig utgivare: Strömstad Infocenter. Produktion: Strömstad Tryckeri. Omslagsfoto: Södra Hamnen, Strömstad, Magnus Alexandersson. 
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FASTIGHETSBYRÅN.SE

På gång att köpa  
fritidshus här i krokarna?  
Varför inte ringa Sveriges  
största mäklare?

Vi finns vid järnvägstationen
Tel +46(0)526-101 15

Bageri Café Konditori
Öppet alla dagar i veckan 

från kl 08.00.
Frukostbuffé mellan

08.00-10.00
Välkommen att fika här

eller köp med er något hem!

BIOGRAFTEKNIK I TOPPKLASS
STEAK HOUSE MED KVALITET
PAN PIZZAN VÄRLDSKÄND

I HELA SVERIGE
DAGENS LUNCH VARJE DAG

Tel 0526-144 50
Skolgatan 3

STRÖMSTAD 
GENERÖSASTE 
MATBUTIK OCH 

VÄGG I VÄGG MED 
SYSTEMBOLAGET

SHOPPING

VARDAGAR 10 - 19 • HELG 10 - 18
STRÖMSTAD MAT 9 - 20

GALLERIANSTROMSTAD.SE

Välkommen till

Sommaröppet v. 25-32 7-22
Övrig tid öppet alla dagar 8-21  

Oslovägen 1, Strömstad Tel. 010 747 09 50 www.laholmen.se

0526-133 11
www.tillbehorsbutiken.com

Ångbåtskajen 1
452 30 Strömstad
+46(0)526 62 330.

bohuslan.com/stromstad

Välkommen till
Turistbyrån i

Norra hamnen

Norra hamnen, Ångbåtskajen 2
Tel +46 (0)526 623 30
Fax +46 (0)526 623 35

infocenter@stromstad.se www.stromstad.se

Välkommen till Turistbyrån
i Norra hamnen

•	 Broschyrer	och	kartor	över	Strömstad
	 med	omnejd	
•	 Tidtabeller	båtar,	buss	och	tåg	
•	 Gästdator
•	 Utlåning	av	flytvästar	
•	 Försäljning	av	souvenirer,	lokalt
	 hantverk,	vykort	och	böcker	m.m.
•	 Bagageförvaring	&	toaletter	finns
	 i	Kosterbåtarnas	vänthall	intill	Turistbyrån

Centralt i Strömstad
Toalett på rummen 
Hjärtligt Välkomna 
www.roddaren.se 
Tel: +46(0)703 587 919 

KUST EVENT  
TAR DIG UT I SKÄRGÅRDEN

www.kustevent.com
www.hvalerfjordcruise.no 

www.furholmen.se

Öppettider Österröd
Månd-Fred kl. 7-16
Torsd. även kl. 16-19
(ej helgafton)
Första (ej röda) Lörd. 
i varje månad kl. 9-15

Telefon 0526-191 72

Välkommen till

RB_logo_50x50.indd   1 29-07-2008   13:56:05
Vid kyrkan • 0526-109 03.
www.stromstadsoptiska.se
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STRÖMSDALEN
Botanisk trädgård
och sommarcafé

NÖTHOLMEN
ETT STADSNÄRA 
NATURRESERVAT

www.stromstad.se

P-INFORMATION
Tel. 0526-142 00

www.hotellkrabban.se

För info och bokning
stromstadcamping.se

Tel 0526 611 21

E7

KOSTER MARIN AB

452 05 SYDKOSTER

C5

C7

Uddevallavägen 1 
(mitt emot Norgefärjor)

Årets program 
& öppettider: 

www.stromstad.se/kultur

• HÅLLPLATSER, BUS STOPS
Strömstad torg, Strömstad station, Color Line, 
Hålkedalen, Röd, Strömstad Gymnasiet, Oslovägen,
Fredrikshaldsvägen, Strömstad torg.

GRATIS PARKERINGSBUSS från P-platserna
PB/PC/PD till centrum 2018 9/5-13/5, 28/5-2/9  
Tidtabell finner du vid hållplatserna och på
www.vasttrafik.se

FREE BUS SERVICE from parking PB/PC/PD
to city center 2018 9/5-13/5, 28/5-2/9 
Timetable available at the bus stops and on
www.vasttrafik.se

• HÅLLPLATSER, BUS STOPS
Strömstad torg, Strömstad station, Norrtullsgatan, 
Fredrikshaldsvägen, Oslovägen, Bojarparkeringen, 
Strömstad Spa, Strömstad torg.

Avgift 8 SEK/tim 1/5-31/5. 
Avgift 15 SEK/tim 1/6-31/8. Max 24 tim.
Mån-fre 09-18. Lörd 09-15

Avgift 8 SEK/tim 1/6-31/8. Max 7 dygn.
Mån-fre 09-18. Lörd 09-15

Avgift 40 SEK/dygn. 1/6-31/8

Avgift 40 SEK/dygn. 1/6-31/8

Avgift 40 SEK/dygn. 1/6-31/8

Avgift 40 SEK/dygn. 1/6-31/8

Ställplats husbil. 15/3-14/6 samt 
16/8-15/10 avgift 150 SEK/dygn. 
15/6-15/8 200 SEK/dygn. Max 2 dygn.

Övrig tid avgiftsfritt.
Free parking other times of the year.
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Vi vill uppmärksamma att under högsommar-
perioden kan trafiken i innerstan medföra 
försening. Var ute i god tid om du har för avsikt 
att resa vidare med färja, tåg och buss.

During the high summer season traffic in the 
inner city may cause delays. Be in good time if 
you intend to travel by ferry, train and bus.

Parkering i Strömstad:
www.stromstad.se

OM DU BLIR SJUK
kan du vända dig till någon av vårdcentralerna i Strömstad

På övriga tider och vid akut sjukdom ring 1177 för rådgivning alternativt besök 
Närhälsan Tanumshede jourcentral vardagar kl. 17-22, helger kl. 10-16 eller 
Närhälsan Uddevalla jourcentral dagligen kl. 22-7.30. 
Vid allvarligt eller livshotande tillstånd ring 112.

CAPIO 
VÅRDCENTRAL

Oslovägen 44, Strömstad
Vardagar 08-17.

Ring 0526-79 90 00

VÅRDCENTRALEN
BOHUSLINDEN

Uddevallavägen 3, Strömstad
Vardagar 08-17.

Ring 0526-187 87

Bohuslinden
vårdcentralen

Health care service at number +46 771 11 77 00
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Vardagar 12 - 21
Lör-Sön  17 - 21

V.26-33
BANGOLFEN SURBRUNN

Surbrunnsgatan
Vid Surbrunnsalongen

0526-123 21
www.minigolf-i-stromstad.se

Välkommen!
Strömstads Bangolfklubb

MINIGOLF

STRÖMSTADS KOMMUN

Avgång alla dagar, året 
om till Kosteröarna.
www.kostermarin.se

Soldäck, 
hopptorn 
& bastu. 
Helårsöppet.

www.stromstad-bad.se

STRÖMSTAD SPA & RESORT Kebalvägen 229

Här är jag!  / Here I am!



Connecta med oss

BOOST YOURSELF     BOOST YOUR TEAM
BOOST YOUR CONFERENCE

Strömstad Spa & Resort
Kebalvägen 229, SE-452 40 Strömstad
Tel: +46 (0)526 303 00, Fax: +46 (0)526 303 20
E-post: info@stromstadspa.se
www.stromstadspa.se


