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Hej hej Zwedenreiziger!

In dit documentje vind je zes routes langs de Zweedse westkust 
die meer dan de moeite waard zijn om te rijden.
Ik haalde m’n inspiratie uit eigen ervaring en uit het boek Upplev 
Sverige.

Verblijf je voor een weekje aan de westkust dan kan je van elke 
route een daguitstapje maken. Verken de omgeving door aan-
vullend een wandeling of boottocht in te plannen.

Of misschien heb je wel zin om de prachtige scherenkust vanuit 
een kajak te ontdekken? Deze zijn op tal van plaatsen langs de 
kust te huren.

Ben je op doortocht langs de Zweedse westkust naar een ande-
re bestemming in Zweden of Noorwegen? Rijg dan de verschil-
lende routes aan elkaar.

Ik wens je een prettige tijd in Zweden! 
Katrien

Katrien woont en werkt sinds 2009 midden in de bossen 
van West-Zweden. Via tekst, beeld en jouw verbeelding 
brengt ze Zweden op een persoonlijke en charmante 
manier dichterbij.
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• Van Halden in Noorwegen naar Hällevadsholm

• Via Bullaresjöarna (twee lang uitgestrekte meren) 

en Naverstad

• Aantal km: ca. 71 km

1. halden (no)
hällevadsholm



• Van Tanumshede naar Kungshamn

• Via Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund, 

Bovallstrand, Hunnebostrand en Smögen

• Aantal km: ca. 55 km

2. tanumshede
kungshamn



• Van Herrestad naar Mollösund

• Via Bokenäs, Dragsmark, Flatön, Malö, Morlanda 

en Ellös

• Aantal km: ca. 45 km

3. herrestad
mollösund



• Van Uddevalla naar Ljungskile

• Via Gustavsberg, Långehed, Råssbyn en 

Ulvesund

• Aantal km: ca. 20 km

4. uddevalla
ljungskile



• Van Stenungsund naar Klädesholmen

• Via Myggenäs en Sundsby

• Aantal km: ca. 37 km

5. stenungsund
klädesholmen



• Van Marstrand naar de eilandengroep Öckeröarna

• Via Tjuvkil, Kärna, Säve, Björlanda, Torslanda en 

Kalvsund

• Aantal km: ca. 50 km

6. marstrand
öckeröarna


