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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Kategorier: Hotell
Position: 58.6732,11.2642

Kontaktuppgifter
Tel: 0525-19000
Fax: 0525-19147
E-post: info@tanumstrand.se
Hemsida: www.tanumstrand.se
Facebook: https://www.facebook.com/hotelltanumstrand

Beskrivning
TanumStrand är en av Bohusläns största hotell- och
konferensanläggning med 165 rum, 97 stugor och egen
gästhamn. Hotellet, som är öppet året runt, ligger alldeles vid
Skagerraks strandkant, och kan ta emot upp till 1000 gäster för
övernattning, middag, möten och aktiviteter.

Den bohuslänska miljön är som skapad för bad- och
SPAupplevelser. Sommartid besöker tusentals semesterfirare och
barnfamiljer TanumStrand för avkoppling, lek och strandbad. Vårt
inomhusbad, Stora & Lilla Blå med bassänger, vattenrutschbana
och jacuzzi är öppet varje dag året runt. Nya nordiska SPA
Horisont erbjuder alla över 15 år behandlingar, SPA ritual och
relaxytor med en spektakulär utsikt över Fjällbacka Skärgård.

Skaldjur från våra egna vatten är en viktig del av matupplevelsen i
restaurang Latitud 58°. Våra kockar har komponerat en meny
baserat på råvaror från nordliga breddgrader. Menyer som passar
såväl den mest kräsna av finsmakare som den hungriga
barnfamiljen. Sommartid öppnar Pizzeria Udden och
uteserveringen Dockside på bryggan.

För företagsgäster har vi konferensrum som passar både små
och stora grupper. Eventhallen kallas passande nog för
Skagerrak på grund av sin storlek. Är man ute efter middag med
underhållning finns här gott om plats för både publik och scen. I
Skagerrak finns också funktionsgym och träningssal.

Många som kommer till TanumStrand gör det för att uppleva den
natursköna miljön. Året runt fyller vi vår kalender med havsnära
upplevelser. Kajak, SUP, utomhusträning, båtturer, ostronskola
för att nämna några.

Öppettider
Året runt.

Vägbeskrivning
TanumStrand ligger på västkusten, i Tanums kommun, strax
söder om Grebbestad.

Res med bil
E6:an: Tag av vid Tanumshede väg 163, följ skyltarna mot
Grebbestad. Kör igenom samhället, strax söder om Grebbestad
dyker TanumStrands skylt upp.

Koordinater



RT90: X: 6514520, Y: 1236628
WGS84: Lat N 58° 40&#8242;:: 22&#8243;:: Lon E 11°
15&#8242;:: 49&#8243;::
Decimal: 58.6728, 11.2637

Tåg
Tanums Station: 7 km, ca 12 minuter.

Buss
Hållplats i Grebbestad eller vid TanumStrand.
Vi kan också ordna mycket förmånliga busstransporter från er
hemort. Begär offert.

Flyg
Trollhättan Vänersborgs Flygplats: 97 km, ca 70 minuter.
Rygge flygplats, Moss: 104 km, ca 65 minuter.
Göteborgs City Airport, Säve: 137 km, ca 90 minuter.
Landvetters Flygplats: 161 km, ca 95 minuter.

Restider
Bil från Göteborg, ca 90 minuter.
Bil från Oslo, ca 120 minuter.

Avstånd
Göteborg 150 km
Oslo 170 km
Trollhättan 100 km
Karlstad 160 km
Stockholm 500 km
Helsingborg 400 km
Uddevalla 70 km
Strömstad 30 km
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