
 

Förslag till en 7 dagars tur på västkusten 

Vår marina ligger på Marstrand.  När ni är här befinner ni er redan ute i skärgården. Den börjar strax 
söder om Göteborg och fortsätter upp till Norska gränsen. 
 

   

Dag 1. Söndag 

 Efter att ha checkat in och lärt känna båten bär det av norr ut genom Marstrands hamn. Vänta med 
att hissa segel tills ni kommer ut på fjärden.  När ni känner att ni kan båten tar ni en tur in till Åstol, 
som ligger strax norr om Marstrand. Åstol har en fin hamn där man brukar kunna lägga till långsides 
med kajen. Här finns en fin fiskrestaurang vid hamnens inlopp. 

         

 

Dag 2. Måndag 



Efter en god frukost så rekommenderar vi att man seglar vidare norrut längs utsidan av de stora 
öarna Tjörn och Orust. Här ligger de små fiskesamhällena tätt och man kan navigera sig fram genom  
mellan alla små öar längs med farleden.  Färden går mot Gullholmen. Gullholmen är en i många 
stycken unik ö med anor från 1200‐talet. Ta en trevlig lunch i Mollösunds skyddade hamn. Blåser det 
mycket, så kan ni segla på insidan av Tjörn och Orust när ni lämnar Åstol.  Avståndet till Gullholmarna 
från Åstol är ca 17 nm. 

Läs mer på www.gullholmen.org/    

      

Dag 3. Tisdag 

Från Gullholmen fortsätter vi färden norr ut mot Lysekil.  Här kan ni ta en god lunch och passa på att 
handla. Här finns allt.  

I alla tider har Lysekil levt av havet. När sillen gick till betydde det arbete för många och gyllene tider 
för en del. Lysekil blev norra Bohusläns största fiskeläge och snart växte de första fabrikerna fram: 
konservfabriker, salterier och tunnbinderier. Läs mer på 
www.vastsverige.com/templates/default____1067.aspx  
På eftermiddagen fortsätter vi upp till Smögen, som är nästa hamn.  I över ett sekel har Smögen 
och dess härliga atmosfär trollbundit massor av besökare. Smögen är rätt ställe för soldyrkare, 
sportfiskare, dykare och livsnjutare. Det är kanske inte Bohusläns äldsta fiskeläge, men 
atmosfären och den unika bebyggelsen är väl bevarad. Här kan det vara rätt mycket hålligång. 
Läs mer på www.vastsverige.com/templates/default____332.aspx  

       

http://www.vastsverige.com/templates/default____1067.aspx
http://www.vastsverige.com/templates/default____332.aspx


    

 

Dag 4. Onsdag 

Från Smögen fortsätter man nu vidare norrut genom Sotenkanalen som invigdes 1935. Man 
säkerställde då en  säker led mellan Kungshamn och Hunnebostrand.  Ett genuint fiske och sten 
huggar samhälle. Den underbara hamnen är ett givet stopp för seglare på västkusten. Hamnen är 
stor och har ett djup på 4.5 m. Njut av en fin gästhamn med bastu. Läs mer på  
www.hunnebostrand.nu/om.aspx  

       

 

Dag  5 .Torsdag  Väderöarna. Avstånd ca 14 distans. 

 
Som en sista utpost inför tusen mil av hav, nordsjö och atlant eller ‐ om man kommer västerifrån ‐ 
som en inbjudande välkomstkommitté, finns här några hundra öar utspridda i havet. De flesta 
pyttesmå, men två så stora att de haft bofast befolkning och en egen kulturhistoria att berätta. 
På den gamla lotsstationen Storö finns ett värdshus, inrymt i ett av de gamla lotshusen. Hit kommer 
man för att vila, umgås med nära & kära, läsa, vara för sig själv, äta gott, kanske arbeta eller 
inspireras av miljön för att skriva eller måla. 

Läs mer på /www.vaderoarna.nu/  

http://www.hunnebostrand.nu/om.aspx


    

Dag 6. Fredag 

Efter en skön frukost går färden vidare till Strömstad. Det blir en färd på ca 21 nm. Gå en 
sväng i Strömstad och häpna över det mycket generösa krog‐ och nöjesutbudet. Skaldjurscaféer, 
sportbarer, hypade nattklubbar och spännande gourmetrestauranger samsas om att göra din vistelse 
i Strömstad till en färgstark och smakrik upplevelse. Missa inte berg trollet. 

Läs mer på  www.stromstadtourist.vastsverige.com  

     

Dag 7. Lördag. 

Vill ni ha lite lugn, så tar ni en tur över till Kosteröarna. En mindre tur på ca 7 nm. 
Kosteröarna, med huvudöarna Nordkoster och Sydkoster i norra Bohusläns skärgård, är 
Sveriges i särklass mest artrika havsområde med en fantastisk och mångskiftande kustnatur. 
Koster området i Skagerrack är västkustens vackraste pärla med sina hundratals holmar och 
skär i arkipelagen, två dubbelfyrar på Ursholmen och Koster. 

     

 

Dag 8. Söndag. 

http://www.stromstadtourist.vastsverige.com/


Vi seglar vidare till Grebbestad. En färd på ca 19nm. Grebbestads storslagenhet så gör det sig aldrig 
rättvisa i bild eller text. Det är något speciellt med luften, människorna och naturen i samspel som 
gör att allt fler väljer att inte bara vara här på sommaren utan även under hela året. 

Läs mer på www.grebbestad.se  

      

 

Dag 9. Måndag 

Färden går vidare ner till Fjällbacka. En kort rutt på ca 10 nm. Stanna gärna i någon mysig vik 
på vägen och ta ett dopp. Fjällbacka är ett litet fiskeläge beläget i yttersta kustbandet nästan 
exakt mellan Uddevalla och Strömstad. Orten som härstammar från 1600-talert har fått sitt 
namn från det stora berget, fjället, som karaktäriserar samhället. 

Läs mer på  www.fjallbacka.com/  . 

    

Dag 10. Tisdag. Smögen alternativt Lysekil. 

Besökte ni inte Smögen på vägen upp, så får ni inte missa det nu. Har ni varit där, så fortsätt 
ner till Lysekil. Lysekil är en av Bohusläns många pärlor. Stadens romantiska fiskelägen och 
dramatiska naturscenerier ger möjlighet till en härlig fritid med sin natur och kulturupplevelser, bad- 
och båtliv, nöjen och fiske. 

      

 

http://www.grebbestad.se/


Läs mer på www.vastsverige.com/lysekil  

 

Dag 11. Onsdag. 

I dag tar vi en tur ut till Kärringön. Ön har mycket att visa upp med sin pittoreska bebyggelse, 
trånga små gränder och inbjudande badplatser. Besök gärna den populära kroken Pettersons 
krog. 

Läs mer på .  www.karingon.se/sevardheter.htm 

       

Dag 12 och 13. Torsdag till Fredag 

Är vädret bra, så föreslår vi en skön tur över till Skagern. Det är ca 35 nm på öppet vatten, men vad 
gör det när man har GPS. Ställ in den på Skagerns fyrar och följ linjen. Njut av sköna sandstränder och 
danskt öl.   Blåser det för mycket kan ni besöka Skärhamn, som har en mysig och skyddad hamn. 

 

       

Lördag. 

Dags att segla hemåt till Marstrand, som är ett perfekt ställe att avsluta semestern på. Här finns ett 
stort utbud av restauranger, gallerier, butiker, caféer och pubar. Läs mer på 
www.marstrand.nu/tag/restaurang   

       

http://www.vastsverige.com/lysekil


Söndag.  

Dags att gå några hundra meter över till vår marina om ni inte redan har lagt er där på Lördagen. 

Lycka till önskar vi på Yachtcharter Göteborg AB 

 

  

 


