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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Kategorier: Restauranger, Konferensanläggningar, Hotell,
Upplevelser, Hälsa och skönhet
Position: 58.2496,11.458

Kontaktuppgifter
Tel: 0523-667788
E-post: info@gullmarsstrand.se
Hemsida: www.gullmarsstrand.se
Facebook: https://www.facebook.com/gullmarsstrand

Beskrivning
Välkommen till Gullmarsstrand hotell och konferens!

Gullmarsstrand ligger så nära vattnet man kan komma, på en
långsträckt brygga med utsikt över Gullmarsfjordens öar och
vikar. 
Vårt unika läge vid havet skapar en känsla av absolut ro och
närvaro, oavsett antal sekundmeter och oavsett årstid!

Har du inte varit hos oss innan kommer du att reagera på hur
mjukt hotellets byggnader smälter in i det vackra Fiskebäckskil, 0
meter från havet! 

Hotellet har vuxit fram sakta och säkert under trettiofem år, under
samma ägare (tre bröder). Utgångspunkten var den gamla
Badhusrestaurangen i Fiskebäckskil.
Rum för rum och byggnad för byggnad har adderats försiktigt och
eftertänksamt. Med estetik och kvalitet som ständigt närvarande
drivkrafter.

När lusten faller på finns mängder med upplevelser och äventyr
att njuta av, från konferens med tema- och aktiviteter, till en
romantisk helg för avkoppling och njutning.

Exempel på några saker som vi erbjuder

Hummersafari.
Följ med en erfaren fiskare på jakt efter efter havets svarta guld
hummern.

Yogahelg.
Upplev yoga hos oss samtidigt med helpension. Se vår hemsida
för mer information.

Skaldjurslyx på Fredagar.
Sätt lite guldkant på vardagen -njut av champagne och skaldjur!

Konferens.
Hos oss kan ni blanda er konferens med god mat. 

Spabehandling.
Låt oss ta hand om kropp & själ.

Bröllop vid havet.
Vår miljö inbjuder till både bröllop och fester.



Ring 0523 - 66 77 88 eller maila info@gullmarsstrand.se
För erbjudande och bokning!

Varmt välkomna!

Priser
Paket från 845:-/person

Öppettider
Vi har öppet året om för restaurangbesök, paketerbjudanden,
konferens, bröllop och fest!

Vägbeskrivning
http://www.gullmarsstrand.se/om/hitta-hit/
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