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Massor med aktiviteter för både barn och vuxna,
vacker havsmiljö samt ett stort nöjesutbud.
I Tanumstrand är det aldrig tråkigt.
Vägbeskrivning

Ankomst

MED BIL: Kör E6:an. Ta av vid Tanumshede väg
163, följ skyltarna mot Grebbestad. Kör igenom
samhället, strax söder om Grebbestad dyker
Tanumstrands skylt upp.

Nyckel till stugan hämtas och lämnas vid
receptionen på Tanumstrands konferensanläggning. Tillträde till stugan är kl 15:00 och
utcheckning senast kl 12:00 avresedagen. Vid
veckouthyrning är söndagar stugbytardagar.

MED TÅG/BUSS: Tåg går till Tanums Station.
Därifrån kan du sommartid ta buss 878 mot
Grebbestad och stiga av vid hållplatsen Tanum
strand. Övriga delar av året är närmsta hållplats Sportshopen som ligger cirka 1,5 km från
Tanumstrand.
Du kan även åka buss 871 mot Strömstad,
stiga av vid Tanumshede centrum och sedan ta
buss 875 till Sportshopens hållplats.

Om stugan
Stugan har ett fullt utrustat kök, vardagsrum,
sovrum, badrum med dusch och en stor altan
med utemöbler. På loftet finns ytterligare
sovplatser och bäddutrustning med täcken
och kuddar. Toalettpapper, sängkläder och
handdukar ingår ej.
Rökning är inte tillåten inomhus.

Tanumstrand

Service

Tanumstrand har en stor fritidsanläggning
som erbjuder en mängd aktiviteter som ett
poolområde, segling, minigolf, havsfiske, vindsurfing, båtuthyrning, kanot och bastubad. Det
finns också en pub och en restaurang där det
ofta är musikuppträdande. På anläggningen
finns också en barnklubb och många andra
aktivteter för barn.

Mataffären på området är öppen juni–augusti. I
Grebbestad, ett par kilometer bort, finns också
en matbutik

Mer info
tanumstrand.se
byggnads.se/vast
Kontakt: Caroline Larsson, 010-601 13 80,
caroline.larsson@byggnads.se.
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Att göra

Nordens ark
Besök djurparken där du kan beskåda ett
80-tal av världens utrotningshotade djur i en
underbar natur. Här finns bland annat snöleopard, amurtiger, amfibier och flera nordiska
lantraser. nordensark.se
Vitlycke
Beskåda de berömda hällristningarna och en
bronsåldersgård på populära
Vitlycke museum. vitlyckemuseum.se

Tjurpannan
Ett storslaget naturreservat norr om Grebbestad, med fri horisont mot det öppna havet
i väster.
Nöjeskvällar på tanumstrand
Till Tanumstrand kommer välkända artister
året runt. Dessutom anordnas skaldjursfest,
dansbandskvällar, julshower och mycket annat.
tanumstrand.se
Dykkurs
Upplev livet under vattenytan och västkustens
marina fauna. På West Point Divers dykcenter i
Tanumstrand anordnas dykkurser, även under
lågsäsong.
westpointdivers.se
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Följ med en fiskebåt
Prova din fiskelycka på en bohuslänsk fiskebåt.
Du behöver inga förkunskaper och utrustning
finns att hyra ombord.
26 sept - 9 nov kan du även följa med en erfaren fiskare från Fjällbacka och fiska hummer.
tanumstrand.se

