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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Kategorier: Vandringsleder
Position: 58.2149,11.4258

Kontaktuppgifter
Tel: 0523-204 06
E-post: info@skafto.com
Hemsida: www.skafto.com

Beskrivning
Välkommen till Skaftö i Lysekils skärgård
På Vandrarhemmet i Grundsund kan du hyra cyklar.
Det finns en nygjord gång- och cykelbana mellan Fiskebäckskil
och Grundsund.

Priser
100:- SEK/dygn

Öppettider
10.00 - 19.00

Vägbeskrivning
Alfågelstigen 4
450 33
Grundsund

	
Vägbeskrivning

Huset är beläget vid den svenska västkusten i kustsamhället
Grundsund i centrala Bohuslän.

Bil

Att ta sig med bil från Göteborg till Grundsund:
1. Kör E 6 norrut mot Oslo.
2. Lämna motorvägen vid Torpmotet strax efter Sunningebron (ca
90 km från Göteborg).
3. Fortsätt på väg 161 mot Lysekil.
4. Efter ca 20 km (strax efter Bokenäs skola och kyrka), tag
vänster mot Grundsund och Fiskebäckskil.
5. Efter ca 10 km passeras Skaftöbron, och efter ytterligare ca 3
km kommer en korsning där en bensinstation och en Tempo-affär
ligger. Fortsätt där mot Grundsund.
6. Efter ca 3 km, kommer en T-korsning. Tag höger mot
Grundsund.
7. Väl i Grundsund kommer först en 50-skylt, sedan en 30-skylt
(förbi dagis), sedan en 50-skylt och till sist en andra 30-skylt som
gäller i hela samhället.
8. Vid den andra 30-skylten finns en skola på höger sida.
9. Tag till höger i korsningen efter skolan.
10. Kör uppför en backe förbi Folkets Hus (stort vitt hus på
vänster sida)
11. Tag till vänster vid det första huset på vänster sida efter
Folkets Hus (liten grusväg).
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