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Strömstad Spa är inte något vanligt hotell. Byggnaden, med sin 
djärva och utmanande arkitektur, får ofta våra gäster att gnugga sig i 
ögonen. Det är en komplett 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 ännu bättre.

Vi finns här för att du som gäst skall få en minnesvärd 
upplevelse. Tveka inte att utmana oss!

Ingrid Stokka Sagen, VD med team Strömstad Spa

Välkommen till
Strömstad Spa

Strömstad Spa 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 idyllic 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 popular centre point.
 We invite you to stay, unwind and be pampered. 
Enjoy yourself!

Ingrid Stokka Sagen, MD with team Strömstad Spa

Welcome to
Strömstad Spa

Ingrid Stokka Sagen



Vi finns i din närhet.
Det absolut viktigaste för oss är att du är nöjd med ditt 

val av bil, oss som återförsäljare och serviceverkstad.

Bengtsfors  -  Dingle  -  Ed  -  Lysekil  -  Mellerud  -  Strömstad  -  Säffle  -  Trollhättan  -  Uddevalla  -  Vänersborg  -  Åmål
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Så här hittar du oss

Checka in på
Facebook.com/stromstadspa
Instagram: @stromstadspa
Twitter: @stromstadspa
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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  O R D I N A R I E  D U B B E L 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 .



8



STROMSTADSPA.SE        |  9

Restaurang Maritimus på Strömstad Spa har ett fantastiskt läge bara 10 meter 
från havskanten. Hela restaurangen är nyrenoverad med läcker och elegant 
interiör. Här kan du njuta av de ädlaste vinerna, bästa à la carte menyn och en 
stor välsmakande middagsbuffé. Sommartid njuter du av vad restaurangen har 
att erbjuda från den fantastiska uteserveringen samtidigt som du blickar ut över 
Strömstad stad och marinan utanför hotellet.
 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.
 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
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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
Besök oss gärna på plan två där vi har behandlingsavdelning och Spa-butik. Du finner en stor skönhetskammare med hudvårdsprodukter 
från Decléor, mineralmakeup från bareMinerals och ansiktsprodukter fra Elizabeth Arden Pro.
 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



STROMSTADSPA.SE        |  11

Unna dig en
unik sparitual!
Vi har skapat denna sköna basturunda, Aroma Spa Ritual, för att ge dig avkoppling och ökat välbefinnande. Du utför Spa Ritualen i ett lugnt och 
stilla tempo i åtta förutbestämda steg. Ritualen inleds med ett uppfriskande fotbad och går vidare till finsk bastu, äventyrsdusch, ångbastu, kylande 
snö, tecaldarium, kneipp fotbad mellan varmt och kallt vatten, jacuzzi och avslutas sedan i en vilostol på relaxdäcket. Hela rundan tar ungefär 45 
minuter.
 Ritualen utförs tillsammans med utvalda produkter från Decléor – Aroma Spa Ritual Kit för ansikte och kropp. Det innehåller både 
ansiktsrengöring, ansiktsvatten, duschgel, peelingvantar, ansiktspeeling, ansiktsmask, lugnande ansiktsbalm, dagcreme och body milk.

 Spa-teamet
 Strömstad Spa
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Vår spaavdelning breder ut sig på tvåtusen kvadratmeter yta fördelat på två våningsplan.
 Njut av saltvattenspool, utomhusjacuzzi med havsutsikt, kneippbad, 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 och som hotellgäst har du fri entré.

Salus Per Aqua
– Få hälsa genom
vatten
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Grupp-pass 
och studio
Varför inte passa på att köra ett gruppträningspass eller på 
egen hand i gymmet innan du låter musklerna slappna av i en 
varm jacuzzi 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 bad, gym och 
gruppträning. Annars kan man köpa 10-kort, halvårskort eller 
helårskort .
 Alla våra pass måste bokas i förväg.
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Tillhör du dem som kräver mycket av en konferens? Som vill 
ha en levande och omväxlande omgivning, det senaste 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.
 Hos oss finns det möjlighet till alla storlekar på konferenser. 
Från det lilla, eleganta styrelserummet 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. 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.

Här kan ni
träffas nästan
hur som helst

Konferensrum
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
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Spa-aktiviteter
Makeup-kurs, Spa Ritual, VIP-spa.

Skärgårdsaktiviteter
Hyr kajak, Upplev Nötholmen, Upplev Koster,
Rib/searafting, Hummersafari, Golf.

Smakupplevelser
Whiskyprovning, Ölprovning, Vinprovning,
Champagneprovning.

Våra aktiviteter

Foto: Henrik Trygg/Västsvenska Turistrådet

Foto: Jacob Sjöman
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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 väldigt förlåtande. 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
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MJÖLKERÖDS GOLFKLUBB
18 håls park och skogsbana som ligger väl insprängd i den 
vackra bohuslänska naturen.

The golf course is set in the beautiful Bohus landscape. 
Fairways turn both ways through the woodland and granit rocks.

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

STRÖMSTAD GOLFKLUBB
18 hål i bohuslänsk natur direkt vid hotellet. 
Fin restaurang och stor välsorterad golfshop.

18 holes in Bohuslän nature, directly by the hotel. 
Fine restaurant and large well stocked golf shop.

Golfbanevägen. Tel +46 (0)526-617 88. 
www.stdgk.se

FJÄLLBACKA GOLFKLUBB
En utmanande 18 håls anläggning i mycket god kondition, 
vackert belägen vid Anråsälvens mynning. Nordea Tour bana 
som rankas bland de 40 bästa i landet.

A challenging 18 hole course in very good condition, beautifully 
placed by the opening of the river Anrås. Nordea Tour course 
that ranks among the 40 best in the country.

Långö Rörvikarna 1. Tel +46 (0)525-311 50. 
www.fjallbackagk.se

Foto: Jacob Sjöman
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Trevnad &
säkerhet
För allas trivsel och välmående, ber vi er taga hänsyn till övriga 
gäster. Detta innebär att vi inte önskar bruk av mobiltelefon i 
restaurangen och musik på rummen och balkongerna efter kl. 23. 
Vi ber också om att det vid rökning tas hänsyn till övriga gäster 
utomhus.
 Vi gör allt vi kan för att du skall få en trevlig men också 
trygg vistelse här hos oss på Strömstad Spa. Läs genom dessa 
instruktioner för din egen säkerhet!

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.

Foton: Anne Manglerud/Strömstad Spa



WWW.DECLEOR.COM

For more than 40 years, DECLÉOR continues to lead  
with its visionary approach to beauty, as the trusted expert and  

innovator in aromatherapy skincare.

Combining nature’s purest and most potent active ingredients, DECLÉOR 
scientifically selects and masterfully blends premium Essential Oils to deliver 
for each skin need, targeted and proven skincare solutions. Understanding 
that beauty and well-being are intrinsically linked, DECLÉOR offers a unique 

sensorial experience that visibly enhances the skin’s natural  
health and radiance.

To book a DECLÉOR treatment  
at Strömstad Spa please email  
booking@stromstadspa.se or  

phone +46 (0)526-303 00

Discover a true  
botanical powerhouse



WWW.DECLEOR.COM

For more than 40 years, DECLÉOR continues to lead  
with its visionary approach to beauty, as the trusted expert and  

innovator in aromatherapy skincare.

Combining nature’s purest and most potent active ingredients, DECLÉOR 
scientifically selects and masterfully blends premium Essential Oils to deliver 
for each skin need, targeted and proven skincare solutions. Understanding 
that beauty and well-being are intrinsically linked, DECLÉOR offers a unique 

sensorial experience that visibly enhances the skin’s natural  
health and radiance.

To book a DECLÉOR treatment  
at Strömstad Spa please email  
booking@stromstadspa.se or  

phone +46 (0)526-303 00

Discover a true  
botanical powerhouse



24

Vill du komma dit du ska, tar du en av våra bilar. 
Det har ingen betydelse om det bara är du eller 
om du har femtio till med dig. Något av våra 150 
fordon ska väl passa. Ska du riktigt långt kan nog 
några av våra 400 chauff örer lösa av varandra. 
Du som vill ha kul med gänget behöver inte vänta 
på det roliga. 

Var lugn. Du åker säkert.

TAXI VÄST FINNS I UDDEVALLA,
VÄNERSBORG, MUNKEDAL, LILLA EDET,

ALE, LYSEKIL, SOTENÄS, TANUM OCH
STRÖMSTAD PÅ 459000 OCH PÅ

ORUST PÅ 259000.
VÄLKOMMEN!

Strömstad på 459000

Åk säkert och ha så roligt!
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Till Oslo 135 km/E6

Till E6 Göteborg/Skee

Nordby Shoppingcenter

Färja till Sandefjord
Norge

Aktivitetshall

STRÖMSTAD SPA Kebalvägen 229
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Aktiviteter
Äventyret väntar
Skärgården och den omväxlande naturen ger goda möjligheter till ett rikt 
friluftsliv, fartfyllda äventyr och rekreation på egna smultronställen oavsett 
årstid. Fiska efter makrill, vandra eller cykla i vår attraktiva natur, svinga en 
golfklubba, kryssa till någon av våra vackra skärgårdsöar.
 I arkipelagen utanför Strömstad finns Kosterhavet som idag 
är Sveriges första marina nationalpark. Och mitt i parken finns de 
åretruntbebodda Kosteröarna med fina cykelvägar och vandringsleder.
 När hösten kommer serverar restauranger nyfångad hummer och 
andra läckerheter från havet. Och du kan vara med på hummersafari och 
fånga och tillreda din egen hummer.
 När snön faller infinner sig ett lugn, en perfekt tid för rekreation och 
som anrik kurort kan Strömstad erbjuda förstklassiga spa-anläggningar.
 När naturen vaknar till liv fram på våren och försommaren lockar KVIRR-
Konstvandring, naturnära utflykter vid havet och kajakpaddling.

Kul för barn
I Strömstad och på Kosteröarna finns massor av trevliga familjeaktiviteter. 
Vårt läge vid havet bjuder på sköna, äventyrliga upplevelser. Att fiska 
krabbor, bygga sandslott och plaska i havet är dessutom helt gratis.
 Men här finns också mycket annat skojigt att hitta på. DaftöLand och 
Djungelland har ett stort utbud av aktiviteter för barn, kanske båttur med 
Sälsafari känns lockande. För den vetgirige finns Ekoparken, Kosterhavets 
naturum på Koster och Tjärnö Akvariet, där man kan lära sig mer om vår 
miljö och livet under vattnet.
 Det finns inga gränser – låt fantasin spela.

Strandexursion på Sydkoster. Foto: Begnt Fritzell

Vandra i skärgården. Foto: Göran Assner

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, är Strömstad ett 
paradis för soldyrkare och badgäster.
 Från Strömstad hamn utgår båtar och färjor till många av våra öar och 
närliggande Norge.
 Vill du ta ett dopp mitt i stan hittar du kallbadhuset med en solbrygga 
rakt ut mot det öppna havet. 

Text: Strömstad Infocenter
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Familjeparken DaftöLand. Foto: Daftö resort Foto: Åsa Massleberg

TURISTBYRÅ TOURISTINFORMATION TOURISTENBÜRO
Strömstad Infocenter

Gamla Tullhuset
Norra hamnen

Ångbåtskajen 1
Tel +46 (0)526 623 30

infocenter@stromstad.se
www.vastsverige.com/stromstad

Activities
Adventures ahead
The archipelago and the varying landscape give you excellent opportuni-
ties 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 wonderful, adventurous experiences. To fish 
for crabs, build sand castles and splash in the sea is also completely free.

Foto: Åsa Dahlgren

But there are many more fun things to do here; DaftöLand – a family-
friendly adventure park with rides and play areas and Djungelland – a 
indoor playcenter at Nordby 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 surrounded 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
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Årliga evenemang
VÅR – Konst & Vandring
MARS

• Winter Word Festival – skrivna och talande Ordet i centrum.

APRIL

• KVIRR-Konstvandring i Norra Bohuslän, besök lokala hantverkare 
   och konstnärer under påsken.
• Valborgsmässofirande.

MAJ

• Strömstads marknad, alltid sista helgen i maj.

SOMMAR – Skärgårdsupplevelser
JUNI

• Traditionellt midsommarfirande i Strömstad med omgivningar.

JULI

• Sommarmusik i våra kyrkor.
• Strömstadsmilen, löpartävling.
• Räkans dag.

AUGUSTI

• Grenserittet, cykeltävling med start i Strömstad och målgång 
   i Halden strax inne på norska sidan.
• Strömstads marknad, alltid sista helgen i augusti.

HÖST – Hummerpremiär
SEPTEMBER-OKTOBER

• Skaldjurssäsongen kör igång på allvar. Njut av skaldjur när de 
   är som allra bäst och upplev unik hummersafari och kräftfiske.

VINTER – Havets Julbord
NOVEMBER-DECEMBER

• Dukas det upp med Bohuslänska julbord med havets skafferi.

Ett litet urval. Fler evenemang på www.vastsverige.com/stromstad

SPRING – Art & Walk
MARCH

• Winter Word Festival.

APRIL

• Art walk in North Bohuslän, visit local artists during Easter.
• Walpurgis Night on 30 april.

MAY

• Strömstad Fair, allways the last weekend in May.

SUMMER – Discover Strömstad archipelago
JUNE

• Traditional Midsummer celebration.

JULY

• Summer music in different churches.
• Strömstadsmilen, Running race.
• Shrimp Festival, a one day event.

AUGUST

• Grenserittet, bike race between Strömstad and Halden, Norway.
• Strömstad Fair, always the last weekend in August.

AUTUMN – Lobster Catching Season
SEPTEMBER-OCTOBER

• Shellfish season begins. Enjoy the seafood when they are its best and 
experience unique shellfish safaris and fishing trips.

WINTER – Christmas Seafood Buffet
NOVEMBER-DECEMBER

• In a atmospheric setting, restaurants serve a seasonal Christmas 
   buffet inspired by regional seafood. 

A small selection. More events on www.vastsverige.com/stromstad

Annual events
Skaldjurssafari. Foto: Jonas Ingman Srömstadsmilen. Foto: Strömsyad Löparklubb

Konferenser, bröllop, kalas, stora och små sällskap, året runt.
Certifi erade Värdskapsföretag för kosterhavet,

Naturens bästa, Njord, Bohusläns bästa.
Selin charter

Upplev de fi naste skärgårdsturerna i Kosterhavet, i Strömstad med oss!

Kosteröarna – äta, vandra, cykla, njuta.

Sälsafari – se de nyfi kna sälarna
simma kring båten.

Ursholmen – Sveriges
västligaste fyrplats.

Höstens hummerfi ske –
havets svarta guld.

Makrillfi ske

Kosterskär

m/s Sara Skaldjurskryssning

Tel 070-605 81 76 • info@selincharter.com • www.selincharter.se
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Kosteröarna The Koster Islands
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. Large parts of the islands have been declared 
a nature reserve and the surrounding waters are part of Kosterhavet 
Marine National Park.
 These islands are Sweden’s most westerly inhabited islands, and 
located west of Strömstad. 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 passenger ferries 
that depart from the North Harbour in central 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

Text: Strömstad Infocenter

Koster. Foto: Göran Assner

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. 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 besökare 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 Kilesand, Långagärde och Ekenäs på 
Sydkoster.
För pris och tidtabell; www.kostermarin.se



är ett genuint och klassiskt 
skärgårdshotell beläget på en 
av kustens vackraste platser.

Vårt anrika hotell från 1905 
bjuder på tradition, inspiration 
och salta bad.

Välkomna till
Hotel Koster!

0526 20250
www.hotelkoster.se
info@hotelkoster.se

Om du söker efter en plats med det där lilla extra 
för en weekend, eller ett event så kontakta oss.

Vår och höst innebär levande ljus, sprakande brasa, 
hummermiddagar & julbord. Under sommaren fyller 
vi vår terrass vid havet med levande musik och 
festligheter.

Vi
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Kosterhavet
Nationalpark

Kosterhavet
National Park

Kosterhavet är Sveriges enda marina nationalpark. Från Strömstad 
i norr till Grebbestad i söder bjuder Kosterhavet på oförglömliga 
upplevelser både till havs och på land. Det finns något att upptäcka för 
alla åldrar. Sälsafari och skärgårdsturer, kajakpaddling, havsöringsfiske, 
snorkling samt guidad vandring är bara några av alla naturupplevelser 
nationalparken erbjuder.
 På besökscentrumet naturum Kosterhavet vid Ekenäs brygga på 
Sydkoster hittar du allt du behöver veta inför ditt besök i nationalparken. 
Inträdet är fritt och har öppet hela året. Här kan du få kartor till 
exempelvis vandrings- och snorkelleder, lyssna på föreläsningar, boka en 
guidning och utforska den interaktiva utställningen med filmer, foton och 
föremål. Det finns också ett klappakvarium där du får närkontakt med 
några av Kosterhavets djur. 
Mer information www.vastsverige.com/kosterhavet

Kosterhavet is Sweden’s first marine National Park and stretches from 
the town of Strömstad in the north to Grebbestad in the south. These are 
the most species-rich waters in the country with 200 unique animal and 
plant species.
 You can explore the National Park both in water and on land. Seal 
safari and boat trips, kayaking, fishing, snorkling as well as guided hiking 
trips are just some of the outdoor experiences that you can enjoy during 
your stay.
 Kosterhavet Naturum is the National Park visitor centre and is 
located beside the pier at Ekenäs on South Koster island. On offer 
are a photographic exhibition and interactive activities. Check out the 
interactive presentations and films about Kosterhavet and don’t miss the 
aquarium where you get to see and touch various species. There is also a 
free Audio Guide in English, German, Norwegian and Arabic. Open all year 
round and free entrance. 

www.kosterhavet.se
Text: Strömstad Infocenter

Naturum Koster. Foto: Åsa Dahlgren
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Hemlagad mat i genuin
Bohuslänsk miljö

Sitt vid havet och njut...

...fröjd för både ögat
och näsan...

I vår fiskaffär kan du
alltid köpa färsk rökt fisk
och färska skaldjur m.m.

Tel 0526-200 73
www.kostersrokeri.com
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...fröjd för både ögat
och näsan...

I vår fiskaffär kan du
alltid köpa färsk rökt fisk
och färska skaldjur m.m.

Tel 0526-200 73
www.kostersrokeri.com
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Centrala Strömstad
Att strosa runt i centrala Strömstad är en sevärdhet i sig. Mysiga kvarter 
och promenadstråk tar dig till flera sevärdheter. Strömstads museum 
har samlingar och utställning om lokal historia. Stadens äldsta kvarter, 
Bukten, ger en bild av hur det såg ut under 1800-talet med trähus och 
kullerstensgator. Korpeberget, utsiktsplats som bjuder på fina vyer 
över Strömstads skärgård. För den konstintresserade är Konsthallen 
Lokstallet i Strömstad värt ett besök

Alaska, Nord Långö
Alaska (en blomsterträdgård anlagd med sten och snäckor), ligger i 
skärgården nordväst om Strömstad, en 20 min båtfärd. Sommartid är ön 
ett populärt besöksmål med fina bad och strövområden i nordbohuslänsk 
skärgårdsnatur. Under högsäsong finns café och täta båtförbindelser från 
norra hamnen, Strömstad.

Blomsholm
Besök ett av Bohusläns allra finaste fornminnesområden, rik på minnen 
från stenåldern fram till medeltiden. Här finns bland annat Sveriges 3:e 
största skeppssättning, gravfält med domarringar och bautastenar. 
Närliggande statarlängan rymmer sommaröppet café och utställning om 
gårdens historia. 

Upplev Strömstad
Svinesundsbroarna
Svinesundsbroarna är ett känt landmärke för både svenskar och 
norrmän. Broarna utgör förbindelsen mellan våra länder över
Idefjorden. Från den äldre stenbron har man magnifik utsikt över
Idefjorden och den nya bron.

Text: Strömstad Infocenter

Blomsholm, fornminnesområde. Foto: Åsa MasslebergAlaska, Nord Långö. Foto: Selin Charter

Strömstad Gästhamn. Foto: Jan Plamblad
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Central Strömstad
Within walking distance of Strömstad town centre you will find well 
preserved buildings, fantastic settings and lovely walks. Strömstad 
Museum has an exhibition on local history. The city’s oldest quarter, 
Bukten is worth visiting. Korpeberget offers magnificent views over
the northern archipelago of Bohuslän. Lokstallet, a gallery of 
contemporary art.

Alaska, Nord Långö
“Alaska” is a unique garden concepted by a Swedish lady named Hilma 
who went to Alaska in the 1890s in search of gold. Her travels in the US 
inspired her to create this stone garden of terraces, towers, temples and 
pavilions. It is a popular attraction with summer open café and fine walks. 
A 20 minute boat trip from Strömstad, north harbour. 

Blomsholm
Blomsholm is one of Bohuslän’s finest cultural heritage landscapes, with 
lots of remains from the Stone Age until medieval times. Here you can 
see the stone ship, grave fields and stone circles. The stone ship is one of 
the oldest in Sweden, more than 40 m long with 49 raised stones.

Must see in Strömstad
Gamla Svinesundsbron. Foto: M. Larsson

Svinesundsbroarna
The Svinesund Bridges provide a well-known landmark to both Swedes 
and Norwegians. The bridges connect the two countries across the fjord 
Idefjorden. The old bridge offers a magnificent view of the Idefjord and 
the new bridge.

Text: Strömstad Infocenter

Strömsdalen. Foto: Katrin Sjögren
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Shopping Shopping
Ta linfärjan från hotellet till centrala Strömstad – småstadscharm med 
den stora stadens möjligheter! Linfärjekort finns på hotellet.

Specialaffärer och shoppingcenter
Det är roligt att handla i en stad med stor framtidsanda. 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 Shoppingcenter och 
Svinesund Handelsområde, ca 2 mil mot norska gränsen, och ett 
nyöppnat shoppingcenter Gallerian Strömstad ligger på Oslovägen vid 
norra infarten till Strömstad.

Take the cable ferry from the hotel to central Strömstad – small town 
charm with the facilities of a big city! Cable ferry tickets are available at 
the hotel.

Mecca for the shopaholic
Strömstad has a very wide range of shops, small boutiques 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.

Text: Strömstad Infocenter

Foto: Anne Manglerud/Strömstad Spa
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www.krohnjuvel.se
Öppettider: måndag-fredag kl 10-18, lördag kl 10-15 

ETABL.                                  1844Egen verkstad Ur & Guld
Norra Hamngatan 11, Strömstad, Tel 0526-102 10

Perpetual Solar
Chronograph

SSC357P1
Rek 5 798:–

novak djokovic

sharing the goal 
 of perfection.

KROHNJUVEL
Norra Hamngatan 11
452 30 Strömstad

Tel: 0526-102 10
info@krohnjuvel.se
www. krohnjuvel.se

Sterling silver 
charms from €XX

TILL ALLA
UNIKA KVINNOR

INSERT YOUR LOGO HERE

After inserting logo, please remove the box. This can 
be done with “TouchUp Object Tool”in Adobe Acro-

bat Pro (found under Tools -> Advanced Editing)

Upplev den nya sommar-
kollektionen i butiken. 
Ge uttryck för din stil och 
få inspiration på pandora.net

Ringar från 549:-

Örhängen 499:-

Örhängen 949:-

PANDORA_HS16_Krohnjuvel_92x265mm.indd   1 10/06/16   10:18



40

 

Ekologiska och miljömärkta 
produkter är snällare mot vår 
miljö, och i förlängningen snällare 
mot oss människor. Så håll utkik 
efter Coop Änglamark i hyllan.

SvErigES StörSta 
EkologiSka 
oCh miljömÄrkta 

SortimEnt.

+46(0)10-747 09 50  Oslovägen 1 Strömstad

ÖPPET ALLA DAGAR

En butik i Centrum
Sommaröppet
v25-32 kl. 7-22

 

8-22
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Presentaffären
som doftar av the och

nymalet kaffe

Badhusg. 3, Strömstad
0526-602 30

Konsthantverk & Design 
Skolgatan 7 • 0526-145 91 • info@skattkistan.com • www.skattkistan.com

Konsthantverk & Design 
Skolgatan 7 • 0526-145 91 • info@skattkistan.com • www.skattkistan.com
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Förläng din härliga upp- 
levelse av Strömstad.

Passa på att ta med dig något gott hem. 
Du hittar oss på Oslovägen 58!

INREDNING   &   PRESENTER

Nu kan du uppdatera garderoben, köpa leksaker till 
barnen och fynda både smått och gott till hemmet på 
ett och samma ställe! Du kan också bjuda familjen på 
en härlig lunch i vår fina FoodCourt eller varför inte ta 
en fika på Espresso House? 

Gallerian Strömstad har 20 butiker med ett stort 
utbud av varumärken och alltid låga priser! 

Vi ses på Gallerian!

en heldag på
gallerian!
en heldag på
gallerian! Dagens lunch 89:- (139:- på helgerna)

 20 butiker med över 200 varumärken

INREDNING   &   PRESENTER

I Gallerian Strömstad hittar du IEMS 
inredningsbutik. Vi har allt från kuddar, 
lampor, plädar, porslin, doftljus, och massor 
av inredningsdetaljer att förgylla ditt hem 
med.

Vi säljer varumärken som Housedoctor, 
Pappelina, Pip Studio, Ernst, Gynning 
design, Mateus, m.fl.

Välkomna!

20 butiker • Oslovägen 50 • gallerianstromstad.se
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Norra Hamngatan Veteranans Köpcentra
452 30  Strömstad 452 92  Strömstad
Tel: +46526 60068 Tel: +46526 40054
 
Oslovägen 58 Rema Center
452 35  Strömstad 452 92  Svinesund
Tel: +46526 10710 Tel: +46526 40890

Bättre hälsa till bäst pris.
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Västerläge inne ute, Östra Klevgatan 7, tel +46 (0)526 61550
www.vasterlage.se  instagram: @vasterlage_inneute

Evalvi Strömstad, Östra Klevgatan 9, tel 0526-600 12
Öppet mån-fre 11-18, lör 11-15

Norra Hamngatan Veteranans Köpcentra
452 30  Strömstad 452 92  Strömstad
Tel: +46526 60068 Tel: +46526 40054
 
Oslovägen 58 Rema Center
452 35  Strömstad 452 92  Svinesund
Tel: +46526 10710 Tel: +46526 40890

Bättre hälsa till bäst pris.

R 
32

80
 / 

R 
74

06

solglasögon
Rodenstock solglasögon med styrka.

See better. Look perfect.

RB_logo_50x50.indd   1 29-07-2008   13:56:05

Spruthusplatsen 1 (vid kyrkan), STRÖMSTAD
0526-109 30 • info@stromstadsoptiska.se
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Restauranger

Restaurants

En av Sveriges krogtätaste städer
Vårt läge vid havet innebär att restauranger serverar de 
bästa tänkbara råvarorna från havets skafferi med extra 
sälta från det djupa Kosterhavet. 
 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.
 Flera restauranger och nöjeskrogar bjuder på livemusik 
med kända artister och spelningar med lokala trubadurer. 
Våra kyrkor bjuder på ett stort konsertprogram när 
sommarmusiken drar igång.

World Class
Thanks to the sea and the deep salty water we are able to 
promise you the best fish and shellfish in the world.
 Sit on the pier with a bag of fresh prawns. Stroll along 
the promenade and enjoy the atmosphere of the harbour 
or take the boat to the Koster Islands and enjoy food and 
drinks in a friendly island setting. You will find several cosy 
cafés and restaurants serving fresh seafood, fish and 
different kinds of local cuisine.
 Strömstad has a lively town life and especially during 
summer the city is buzzing with activities of various kinds.

Text: Strömstad Infocenter

Foto: Anne Manglerud/Strömstad Spa



Västkustens största och vackraste nöjespalats!

Restaurangen har fisk & skaldjur samt steakhouse. Huset har 
strömstads största och vackraste uteservering med underbar 
utsikt över kosterfjorden och fulltäckande infravärme. Här kan 
man njuta av en god cocktail, ett glas vin eller en öl.

Restaurang Skagerack. Strandpromenaden 1. Bokning och info: Tel: 0526-10336, Fax: 0526-10544
E-post: info@skagerack.nu    Hemsida: www.skagerack.nu

The Dubliner-Strand är husets genuint irländska pub med 
livemusik 7 dagar i veckan under sommaren. Höst, vinter och 
vår har vi öppet fre-lör med livemusik varje helg. Fri entré! Här 
kan du se all slags sport på storbilds-TV hela dagarna. Välkomna!

• Liveuppträdanden
• Dans och disco
• Casino
• Nattklubb
• Företagsarrangemang
• Bröllop
• Julbord m. underhållning
• Konferenser

Missa inte midsommarpartyt på Skagerack, fest i 2 dagar.
Gå in på vår hemsida och se vilka artister som kommer under 2016-2017.

Varmt välkomna!



48

Strömstads Sportsbar NO 1
American food & Drinks

Boka bord 0526-10124 • Badhusgatan 1, 452 30 Strömstad

www.kontoretbar.se
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VESLEØ II tar oss till de vackra 
Hvaleröarna och Skjærhalden. 

En naturskön skärgårdstur på 50 
minuter enkel resa. Ombord finns 
cafeteria och Taxfreebutik, som 

erbjuder goda sjöpriser. 
Skjærhalden är ett genuint 

fiskesamhälle med butiker, restauranger, 
caféer och nationalparkscenter. varför 
inte öluffa mellan Hvaleröarna? Från 2 

timmar till heldag

FURHOLMEN RESTAURANG & 
HAVSBAD ligger på en ö 5 minuters 

båtresa från Strömstads centrum.
Som Sveriges första organiserade havsbad 
har Furholmen anor från tidigt 1920- tal.
I restaurangen kan du få matupplevelser i 

genuin sjöbodsmiljö. Har du eller din firma 
anledning till festligheter hjälper vi gärna 
till. Rykande färska skaldjur, där ni själva 
kan vara med och koka kräftor, grillafton 

med en femkamp före maten och vedeldad 
bastu med korvbricka är bara några förslag.
Bröllopsfest, födelsedagsfest eller bara en 

mysig kväll i goda vänners sällskap.

KUST EVENT är ett företag som 
jobbar med det vi älskar året om. Att 
ta hand om våra gäster och att ge en 

upplevelse med service och kvalitet. vi har 
möjligheten att skräddarsy Din upplevelse 

på Hvaler, Koster och i Strömstad.  En 
helhetslösning som tar Dig ut i vår vackra 

skärgård, som går i norskt och svenskt 
farvatten. vi erbjuder färdigt paket med 

skärgårdstur, matupplevelse i genuin 
sjöbodsmiljö, allsång och Bohusvisor med 

vår hustrubadur.
Välkomna till oss!

KUST EVENT  
TAR DIG UT I SKÄRGÅRDEN

www.kustevent.com
www.hvalerfjordcruise.no 

www.furholmen.se



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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Strömstad Spa
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

Checka in på
Facebook.com/stromstadspa

Instagram: @stromstadspa
Twitter: @stromstadspa


