miniferie

SOM EN FILMKULISSE
Når man går en tur på den lange, bugtede træmole i Smögen
med de kulørte fiskerhuse, er det som taget ud af en filmkulisse.
Folk sidder og hygger sig i bådene, der er butikker, boder og restauranter
og i det hele taget bare en levende stemning. Det gælder selvfølgelig særligt
i sommerperioden, hvor det dog til gengæld vrimler med mennesker.
Faktisk er Smögen en af de største turistattraktioner i Sverige, så et
besøg uden for højsæsonen er faktisk at foretrække.

SalT & SIll

SILD PÅ SILDEØEN
Den prisbelønnede restaurant Salt & Sill åbnede i 1999 og ligger på
Klädesholmen, Tjörn – også kaldet ’sildeøen’, da den siden 1500-tallet har
været kendt for sin forbindelse til sildefiskeriet. Nyd den enestående udsigt
fra restauranten, hvad enten du sidder inde eller ude, og prøv fx deres
sildebord, der består af seks forskellige slags sild med klassisk tilbehør.
Gå også en lille tur rundt på Klädesholmen fiskeleje og nyd
den afslappede stemning.
47151 Klädesholmen, Tjörn. Saltosill.se

NYD EN GÅTUR
I idylliske Fiskebäckskill ligger Gullmarsstrand Hotel & Konferens
omgivet af Gullmarsfjorden – du kommer simpelthen ikke tættere på
vandet. Nyd en frokost i restauranten, hvor det føles som at sidde på et
skib, og gå tur bagefter en tur i Fiskebäckskill med de fine huse. Du kan
også leje en cykel på hotellet og cykle cirka 3 km til Grundsund, hvor du
kan tage et hvil i den lille havn. Bestil evt. en picnickurv i hotellets
reception til din ’fika’, som en lille hyggepause kaldes på svensk.
Strandvägen 2-14, 451 78, Fiskebäckskil. Gullmarsstrand.se

SmöGeNS HaFvSBaD

TID TIL WELLNESS
På den lille ø Smögen i Bohuslän finder du det charmerende
Smögens Hafvsbad, der både rummer hotel, restaurant, konferenceog en spa- og poolafdeling, hvor der udbydes forskellige ansigts- og
kropsbehandlinger, tangbade, massage og saltskrub. Også denne
beliggenhed er ideel i forhold til en vandretur – og selvfølgelig et havbad i
Skærgården. Und også dig selv en middag i den store restaurant med
enestående udsigt over vandet. Husk at kigge på de gamle sorthvide billeder på gangene, der røber havbadets historie med tråde
tilbage til starten af det forrige århundrede.
Hotellgatan 26, 456 51, Smögen. Smogenshafvsbad.se
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