
Gullholmsbaden



Vägbeskrivning
MED BIL: Kör till Varekil på Orust. Sväng in på 
väg 178 mot Ellös vid Statoil. Efter en brant 
backe, tag vänster mot Hälleviksstrand/Stock-
en. Följ skyltar mot Gullholmen. 

PARKERING: 400 meter innan färjeläget 
Tuvesvik. finns stugbyns egen parkeringsplats. 
Din p-plats har samma nummer som huset du 
ska bo i. 

MED BUSS: Ta Orustexpressen och byt till buss 
371 i Varekil. Du kliver av vid hållplatsen Tuves-
vik som ligger intill färjeläget. 

FÄRJAN: Avstigning på hållplats Gullholmen 
Piren. Du betalar med Västtrafiks kontoladd-
ning eller kontant på båten. Resan tar cirka 5 
minuter.

Ankomst
Nyckel till stugan hämtas vid Gullholmsbadens 
huvudbyggnad. Tillträde till stugan är 15.00 
och utcheckning senast 11.00 avresedagen. 
Nyckeln lämnar du i receptionen.

Vid veckouthyrning är söndagar stugbytar-
dagar. Information om hur du får nyckeln när 
receptionen är stängd får du vid bokningen.

Om stugorna
Stugorna har fullt utrustat kök, vardagsrum 
och badrum med dusch. På loftet finns sov-
platser och bäddutrustning med täcken och 
kuddar. Toalettpapper, lakan och handdukar 
ingår ej. Rökning är inte tillåten i stugorna och i 
hus 57 får du inte ha pälsdjur eller fåglar.  

Skärgårdsidyll, strövtåg i naturreservat, spännande  
kulturhistoria och bad från avskilda klippor. En  
vistelse på Gullholmsbaden har mycket att erbjuda.



Gullholmsbaden
Gullholmsbaden består av en stugby och en 
huvudbyggnad där det finns restaurang, bar, 
gästrum, bastu, minigolfbana, tvättstuga och 
en stor veranda med utsikt mot havet. På som-
maren anordnas flera aktiviter på anläggning-
en, som räkfrossa, trubadurafton och pubquiz. 

Restaurangen har  öppet varje dag sommar-
tid. Dagens lunch året om, ring 0304-573 27 
för att boka. 

Service
På Gullholmen finns en biograf, ett biblio tek 
och en matbutik där du även kan beställa från 
systembolaget (0304-570 87). 

Mer info
gullholmen.com 
gullholmen.org 
byggnads.se/vast
Kontakt: Caroline Larsson, 010-601 13 80, 
caroline.larsson@byggnads.se.



Hermanö
Ett av Bohusläns största naturreservat, som 
sitter ihop med Gullholmen. Här finns allt från 
karga klippor till frodiga ängar med en sällsynt 
flora och fritt strövande kossor. Ön har flera 
märkta vandringsleder och badplatser. 

Fågelmuseet
Runt 150 uppstoppade fåglar och andra djur 
i återskapade miljöer som inspirerats av Gull-
holmen och Hermanö. 
 
Skepparhuset
1893 byggde Albert Arvidsson sitt hus på 
Gullholmen. Hemmets inredning finns bevarat 
i originalskick och det är som att kliva rakt in i 
förra sekelskiftet. Ett segelmakeri, ett skutmu-
seum och en gammal fiskebod ingår också i 
museet. skepparhuset.se.
Gullholmens konstmuseum 
Hermanö var en populär hemvist för konstnä-

rer under 1920-talet. Många av Gullholmsmå-
larna finns representerade på de stora konst-
museerna. Här går det att beskåda deras alster 
i ursprungsmiljön. gullholmenkonstmus.se.

Hamnkafé
Öppet fre och lördag vintertid och varje dag 
sommartid. (0304-570 07) 

Café Wintervalllen
2,5 km söder om Gullholmsbaden. hermano.nu. 
(072-223 21 33) 

Skottarn 
En sillfabrik som blivit restaurang. Här kan du 
njuta av havets läckerheter och blicka ut över 
hamnen. Öppet juni–augusti.  
skottarn.nu.

Att göra 




