Lysekil
https://turistmal.se/turistmal-1085.html

Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Kategorier: Turistbyråer
Position: 58.2727,11.4326
Kontaktuppgifter
Tel: 0523-13050
Fax: 0523-13059
E-post: info@lysekilsturist.se
Hemsida: www.lysekilsturist.se
Beskrivning
Lysekil finner du vid yttersta havsbandet. Lysekils kommun
omfattar dels en fastlandsdel med Stångenäset och Härnäset,
dels en övärld med Skaftö, Gåsö och Kornöarna. Stångenäset
och Härnäset begränsas av tre smala och djupa fjordar Gullmarsfjorden, Brofjorden och Åbyfjorden.
-Skaftö även känd från TV-serien "Saltön" efter Viveca Lärns
böcker. Skaftö är en ö, och man kan antingen åka hit med en
bilfärja eller en personfärja från Lysekil. Här finns flera genuina
skärgårds samhällen - Fiskebäckskil, Grundsund, Rågårdsvik,
Östersidan och Stockevik.
-Skärgården uppleveler man bäst på havet. Åk med på en
havsfiske-, skärgårds- eller sälsafaritur.
-Upptäck Lysekil på egen hand. Det finns fyra olika markerade
stadspromenader som utgår från kajen vid Rosvikstorg. Längden
varierar från 1,6 - 5,5 km.
-Gamle stan - har varit bebyggd sedan 1500-talet. För drygt 200
år sedan växte nuvarande Gamle stan fram.
-Stångehuvud - beläget på yttersta spetsen av Stångenäset, inte
långt från centrum. Här finns olika leder att gå. Finslipade
grantihällar med jättegrytor och ca 250 olika botaniska arter.
-Havets Hus - upplev det spännande livet i Västerhavet i 40
akvarier. Från det största, tunnelakvariet som innehåller 140 000
liter saltvatten, till det minsta som rymmer 70 liter.
-Vikarvets Museum - här kan ni se en dokumentation av sten- och
konservindustrin, fraktepoken samt fiskenäringens historia. En av
landets finaste samling av fartygsmodeller finns här.
-Skandiamuseet - här finns ett 100-tal veteranmotorer.
-City Tuffen - kliv ombord på tuff tuff tåget och upplev hela
Lysekil, samtidigt som du vilar fötterna.
-Hällristningarna i Backa, strax norr om Brastad är absolut värda
ett besök. Dessa härstammar från bronsåldern och är ca 3 000 år
gamla.
-Gullmarsborgs Motionscenter - vill du bada inomhus, åka
skridskor eller spela bowling.
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-Aktiviteter - här finns ett stort utbud för dem som vill vara aktiv.
Dykning, kajak, fiske, spela golf antingen på 18-håls bana eller
pay and play.
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