
Säg hej till din nya favoritgranne
 - Naturen!

2022



BERÄTTE LSEN  OM SALTVIKS  CAMPING
Under andra världskriget låg svenska soldater statione-
rade i det som idag är Tjurpannans naturreservat. Dessa 
förälskade sig i de fantastiska omgivningarna och efter 

krigets slut så tog de med sig sina familjer hit och slog upp 
sina tält. Ju fler människor som kom desto mer ökade 
behovet av faciliteter. Fiskarbröderna Erik och Axel 

Karlsson, som var bosatta i området, inrättade kallvatten-
duschar och torrtoaletter. Med åren ökade antalet besöka-
re och kraven på bekvämlighet blev allt större, kallvatten 
byttes till varmvatten, torrtoaletter mot vattentoaletter, 
el drogs fram till platserna och en kiosk och ett gatukök 

byggdes. Nu har gatukök blivit restaurang och kiosk 
till servicebutik och campingen förändras ständigt med 
tiderna. Efter bröderna Karlsson tog systersonen Dick 
Ulvhammar över taktpinnen 1977, de senaste åren har 
även hans son Joakim och Joakims fru Elin varit med

 i driften av campingen.

Välkommen till Saltvik!
Vi är en familjär året runt camping placerad 
6 km utanför Grebbestad vid det fantastiska 

naturreservatet Tjurpannan.

Hos oss på Saltvik är det viktigt att ni trivs och 
kan njuta av er vistelse. Vi anser därför att när 
klockan passerar 23.00 ska alla våra gäster kunna 
sova lugnt och skönt. Ni som fortfarande är 
vakna skall tänka på att anpassa er därefter.
Den som genom ett störande eller högljudt 
uppträdande inte följer våra anvisningar anser vi 
oss ha rätt att avvisa från campingen. 
Om ni blir störda på natten vänligen kontakta 
oss på 0525-212 49.
Vi vill även påpeka att viss trafik kan förekomma 
då några stugägare har väg genom campingen.
Under högsäsong har vi även underhållning på 
restaurangens uteservering. Har ni några frågor 
finns vår kunniga personal till ert förfogande. 

Varmt välkomna till oss
önskar familjen Ulvhammar 

med personal.

Saltvik 7,  457 95 Grebbestad
tel. 0525-212 49

info@saltvikscamping.se
www.saltvikscamping.se

@saltvikscamping
Gilla Saltviks Camping på facebook 
för att ta del av aktuella händelser



Husdjur: är alltid välkomna till oss, men okopplade 
hundar är nästan lika uppskattade som ett hav av 
tvestjärtar… 

Stirra: undvik att stirra och roa dig åt en annan 
campares svårigheter. Erbjud istället din hjälp! Att få och 
erbjuda hjälp är A och O för alla campare.

Grilla: gärna, nästan mer än gärna. Campare är sannolikt 
landets bästa grillare, men vår Bistro har många härliga 
mumsbitar också!

Uppskatta: campinglivet lite extra, du har ju ändå 
semester. Stanna upp och njut lite extra av vår fantastiska 
miljö och alla små idyller runt omkring!

Dåligt väder: Njut av solen för efter solsken kommer 
regn... eller hur var det nu igen? Men vi campare är av 
tåligt skinn. Hitta på något roligt du kanske missat om 
solen varit framme.

Grannar: försök att inte gena över dina grannars 
tomter. Du genar väl inte över andras trädgårdar 
hemma? Om du nu mot förmodan skulle göra det, undvik 
det här, med respekt för dina medcampare.

Hallå där: Campare är av det sociala släktet. Med andra 
ord gillar vi att hälsa på varandra och är alltid trevliga, 
Tjenixen! 

Den mest generella regeln: visa hänsyn mot dina 
medcampare och tänk att alla du möter är här för att 
njuta lika väl som du. Försök därför att hålla ljudnivån 
nere efter 23.00

Rally: är någonting man gör på rallybanor men inte på 
campingar! Håll därför hastighetsbegränsningen när du 
kör på våra vägar. Vi förstår att du är exalterad över att 
vara framme men max 10 km/h gäller här!

CAMPINGLIVETS VETT & ETIKETT

Receptionen har öppet varje dag under högsäsong.
Här checkar du enkelt in och ut på din vistelse.
 
Vid er ankomst: Tillträde för stugor, Höjden, Utsikten & Klippan 
sker från kl 15.00.
Tillträde till tomt för husvagn, husbil och tält kan ske från kl 13.00.
Vid er avresa: Utcheckning för alla våra boendeformer sker innan 
12.00.

Här i receptionen kan du även hyra klubba till minigolfen, spela 
fotbollsbiljard och hyra vår motorbåt Väcker af Saltvik. 
Kan vi göra din vistelse hos oss lite enklare så gör vi gärna det. Under 
högsäsong har vi därför långa öppettider i receptionen för att 
kunna vara till er hjälp. Under för- och eftersäsong håller vi även öppet 
receptionen i vår servicebutik. I receptionen hittar ni även kartor, tips 
och information om närliggande aktiviteter. Är Strandhänget stängt 
är det även hit du vänder dig om du önskar hyra våra trampbåtar eller 
SUP-brädor. 

Som campinggäst hos oss på Saltvik är ni välkomna till oss alla dagar 
året runt med er husvagn, husbil, tält eller för att hyra någon av våra 
välutrustade stugor. För oss är det viktigt att våra gäster trivs här på 
Saltvik. Vi vill därför att ni förmedlar synpunkter om er vistelse, det är 
tack vare dem vi kan utveckla och förbättra oss.

RECEPTION

 17 juni - 14 aug 
har receptionen 
öppet varje dag  

8.00-22.00

(därefter hittar ni receptionen i 
vår servicebutik)

Campingen 
är öppen året 

runt!



Aktiviteter
Sommarens aktivitetsprogram kan ni hitta på 
vår Facebooksida, våra anslagstavlor eller på 
vår hemsida www.saltvikscamping.se

Ancon Order
Appen för dig som vill njuta av restaurangmat 
i hemmamiljö. Här kan du beställa ett urval av 
favoriter från vår Bistro, betala direkt i appen 
och sedan hämta upp din beställning hos oss! 
Ladda ner appen i App store & Google play.

Badplatser
Vid campingen har vi en långgrund badstrand 
som passar perfekt för barnfamiljer. Bortom de 
röda sjöbodarna finner ni ytterligare en 
badstrand och fantastiska möjligheter till bad 
ifrån klipporna!

Barnstol/Barnsäng
Finns att hyra i receptionen.

Bastu
Hittar ni i servicehus 3. Vänligen använd 
badkläder eller dylikt när ni bastar. Bastun l
igger mellan dam & herr dusch. Ni startar 
enkelt bastun genom ett knapptryck på 
utsidan av dörren och tar ca 30 minuter att 
värma upp. 

Bistro
Bistro Tjurpannan har öppet varje dag 
under högsäsong från kl 12. Köket stänger 22.
På Bistron har vi även livemusik, quiz & 
karaoke. Se vår evenemangskalender för mer 
info.

Brandsläckare
Det finns totalt 8 st, se vår karta för 
exakt position

Butik 
I vår butik hittar du alltid nybakade frallor & 
rykande färskt kaffe. Under högsäsong har 
butiken öppet 8-22.

Båtuthyrning 
Trampbåtar, motorbåt och SUP-brädor finns att 
hyra i vår kiosk nere vid stranden.

Diskmaskin
Finns att använda vid servicehus 3 i köket. 
Instruktioner för hur diskmaskinen fungerar 
hittar du på plats.

Gasol
Gulf i Grebbestad, ca 6 km från campingen.

Grilla
Det finns en grillplats till höger på stranden. Se 
karta. Grillar finns även att låna i receptionen. 
Tänk på att engångsgrillar ej får placeras direkt 
på gräset.

Handikapp
Handikappstoalett/dusch hittar ni i servicehus 
1 & 3. Nyckel finns att låna i receptionen.

Hjärtstartare
Finns i vår Bistro.

Hoppkudde
Ligger i början av campingen vid anslutning till 
stora parkeringen och minigolfbanan. 
Hoppkudden stänger kl 22.00.

Hundar
Rastning av hundar sker utanför campingen 
och resultatet plockas upp av husse eller 
matte. 

Högsäsong
Vår högsäsong sträcker sig från v.25 - v.32.

Lekplatser
Vår alldeles nya lekplats hittar ni uppe vid 
hoppkudden. Den andra ligger bakom stugbyn 
och är bäst lämpad för de allra minsta barnen. 
Sedan har vi även en lekplats på strandens 
högra sida. Tänk på att det ska vara tyst vid 
lekplatserna kl 23.00!
 
Löpning
För dig som vill ta dig ut på en löptur i 
närområdet finns det många härliga stigar och 
vägar att ta. Under rubriken "Löprundor" finns 
en karta med 3 olika turer. Passa på att utforska 
det fantastiska naturreservatet medan du är 
här.

BRA ATT VETA



Macke Makrill 
Macke är campingens egna maskot! Historien 
om hur han hittade sitt hem hos oss finns lite 
längre fram i häftet.

Mackeklubben
Är vår alldeles egna barnklubb som under 
högsäsong har aktiviteter för barn i alla åldrar. 
Håll utkik på vårt aktivitetsschema för att se 
vad vi hittar på för bus! 
Samlingsplatsen för alla barnaktiviteter är på 
stranden.

Minigolf
Vår minigolfbana hittar ni uppe vid stora 
parkeringen. Klubba, boll & poängprotokoll 
hittar ni i receptionen. Pris är 30:-/person

Reception
Ligger precis när du först anländer till 
campingen. Här sker in- & utcheckning.

Rökning
Rökning sker endast vid askkopparna som är 
placerade en bit från servicehusen och 
uteserveringen.

Skötrum
Finns i servicehus 1 & 3.

Sophantering
Våra återvinningsplatser hittar ni vid servicehus 
1 & 3. Sortera gärna era sopor i plast, kartong, 
brännbart, metall & glas.
                                                                                   
Strandhänget
Kiosken på stranden har öppet 10.00-19.00 alla 
dagar v.28-31 om vädret tillåter. Här kan du 
hyra SUP-brädor, trampbåtar & roddbåt. Du 
kan även njuta av en kulglass, rykande färskt 
kaffe och en härlig korv med bröd..

Sängkläder
Finns att hyra i receptionen. Kostar 150:-

Tjurpannan
Vårt ÄLSKADE naturreservat som omfamnar 
campingen! Denna vackra plats får du absolut 
inte missa! Karta över Tjurpannan och dess 
stigar finner ni längre bak i detta häfte!

Träning
Under högsäsong har vi gruppträning på 
stranden, bootcamp på Tjurpannan och 
löpning. Mer info hittar ni under "Träna på 
Saltvik"! Uppe vid receptionen har vi även 
byggt upp ett helt nytt utegym i trä, missa inte 
det!

Tvättstuga
Tvättstuga har vi i servicehus 2 & 3. Totalt finns 
det 4 tvättmaskiner & 4 torktumlare. 
1 tvätt = 4 x 10 kronor
30 min tork = 1 x 5 kronor

WiFi
För att logga in på vårt wifi, anslut till nätverket 
"saltvik". Inget lösenord behövs. Tänk på att 
täckningen på vårt wifi kan variera från plats till 
plats. I våra stugor finns eget nätverk, "Saltviks 
Stugor". Inget lösenord behövs.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
Reception: 0525-212 49 #1
Saltviks Bistro: 0525-212 49 #2
Ambulans: 112
Polis: 114 14
Sjukvårdsupplysning: 1177
Närhälsan Tanumshede: 010-441 51 00
Kvarterskliniken Tanum: 0525-640 40
Taxi Väst: 0525-459 000
Grebbestad infocenter: 0525-611 88
Folktandvården Tanum: 010-441 89 90
Jourtandvård: 0522-920 00



STUGA
På campingplatsen har vi 22 st stugor med 4+2 bäddar. 
Stugorna är 32 kvm och har två sovrum med en 
våningsäng i varje rum samt en bäddsoffa i 
vardagsrummet. Utemöbler finns på verandan. På tv’n 
finns kanal 1,2,4,6 samt kunskapskanalen och 
barnkanalen. Tänk på att endast en bil per stuga gäller 
och parkeringen finner ni tvärs över gatan från stugbyn. 
Extra bilar i sällskapet hänvisar vi till stora parkeringen 
vid receptionen. För dig som reser med djur, finns även 
stugor som är djurvänliga. Kontakta receptionen för 
ytterligare 

4+2 bäddar

Dusch

WC

Kyl

Frysfack

Spis

Porslin

Bestick

Kokkärl

TV

Täcken och kuddar

Utemöbler

Kaffebryggare

Wi-Fi

Micro

Stugorna, Klippan, Höjden & Utsikten 
är under högsäsong bokningsbara: 

sön-sön, sön-tors, tors-tors, tors-sön
BO HOS OSS
Letar ni boende i idyllisk skärgårdsmiljö? 
Hos oss på Saltvik kan ni boka plats för er husvagn, 
husbil eller tält. Här kan ni även hyra någon av våra 
fullt utrustade stugor. 
För er som vill bo lite för er själva med en fantastisk 
utsikt över havet rekommenderar vi vår villavagn 
"Klippan". 
Nytt för i år är våra sprillans nya villavagnar, Höjden 
och Utsikten. Mer info om dem hittar ni längre  fram 
i häftet.



KLIPPAN

4 bäddar

Dusch

WC

Kyl & Frys

Micro

Spis

Porslin 

Bestick

Kokkärl

Ugn

Täcken och kuddar

Utemöbler

Kaffebryggare

Wi-Fi

TV

Vill ni bo lite avskiljt med helt fantastisk havsutsikt? 
Då är villavagnen Klippan valet för er!

Som namnet antyder så ligger Klippan upphöjd på en liten 
bergsknalle. Här kan ni sitta på altanen och titta ut över 
både campingen och havet. I vagnen finns två sovrum varav 
ett med en dubbelsäng och ett med 2 st enkelsängar.
I köket finns ugn, spis och micro. Både toalett och dusch 
finns i vagnen.

Stugorna, Klippan, Höjden & Utsikten 
är under högsäsong bokningsbara: 

sön-sön, sön-tors, tors-tors, tors-sön

Boka din vistelse redan nu på
www.saltvikscamping.se

J a g  ä r  o c k s å 
v ä l k o m m e n  t i l l 

K l i p p a n !



HUSVAGN

HUSBIL

Hos oss kan ni hyra tomt för er husvagn.
Våra platser för husvagn hittar ni på kartan och är 
markerade med gul färg. Vi har ca 85 bokningsbara 
platser för dig som besöker oss med husvagn. Av dessa 
är 8 st med vatten och avlopp. För att ni enkelt ska 
kunna välja den platsen som passar bäst för er, har vi 
markerat ut alla platser på kartan. De platser som har 
vatten och avlopp är märkta med halva rutan grön. 
De bokningsbara platserna på vårat 120 kvm stora 
600-område är speciellt populärt för er med husvagn. 
Platserna ligger med ett avstånd på 100 meter från 
strand, servicehus, butik och restaurang.

Husvagn/Husbil
Husvagn + vatten/avlopp             

 
Våra specifika husbilsplatser hittar ni på kartan och de är 
markerade med orange färg. Längs klippkanten på 
naturreservatet hittar ni våra fantastiska husbilsplatser 
med ström, vatten, avlopp och antennuttag. Dessa 
platser är utmärkta på kartan med namn H1-H8. H1-H3 
är för husbilar med maxlängd på 6 meter och H4-H8 har 
en maxlängd på 8 meter.  H-platserna är belägna ca 50 
meter från stranden, 50 meter från servicehuset samt 250 
meter från butik & restaurang. Du kan självklart även välja 
en av våra andra tomter. Våra bokningsbara tomter för 
husbil är märkta med orange samt gul på vår karta. På 
kartan kan du även se vilka av platserna som har vatten 
och avlopp, de är märkta med halva rutan grön. 

Husbil
Husvagn/Husbil
Husbil + vatten/avlopp



SÄSONGSPLATSER
Det har blivit mycket populärt med säsongsplats på 
Saltvik. Sommarsäsong för tillfället fullt, men om du 
är en av dem som önskar en fast plats kan du fylla i en 
intresseanmälan på vår hemsida:
www.saltvikscamping.se/boende/sasongsplatser

Vid intresse av vår, vinter eller höstsäsong kan ni an-
tingen skicka ett mejl till info@saltvikscamping.se eller 
ringa oss på 0525-21249 så hjälper vi er.

Vad kostar en natt?
Priserna på våra campingtomter varierar beroende på läge, 
tidsperiod & bekvämlighet. Kolla in vår hemsida för exakt pris på 
din planerade vistelse eller ring oss på 0525-212 49!

TALT
Vårat område för tältplatser är 50 kvm stort med 15 
platser utan el. Tältområdet ligger med ca 100 meter 
avstånd från havet, servicehus och restaurang.
Vid tältplatserna finns även plats för att parkera bilen.
Våra tältplatser utan el är på kartan markerat med rosa. 
För dig som önskar el på din tältplats är de markerade 
på kartan med lila. Ni kan självklart också välja en tomt 
för husvagn om det passar er bättre. Valmöjligheterna 
är många!

Tält
Tält med el

..



Utsikten & Höjden
Längs med bergskanten till Tjurpannan 
hittar ni våra sprillans nya villavagnar, 
Höjden & Utsikten.
Bägge villavagnar är fullt utrustade, rymliga 
och smart planerade med en hög standard 
för 4-6 personer. Höjden består av ett 
sovrum med en dubbelsäng samt en 
bäddsoffa och rymmer därmed 4 personer. 
Utsikten är något större tack vare dess extra 
sovrum med en våningssäng och passar den 
lite större familjen eller kompisgänget för 
upp till 6 personer.
Villavagnarna präglas och omges av 
nybyggda terrasser med utsikt över både 
havet och campingen.
Mer information om våra fantastiska pärlor 
hittar ni på vår hemsida.

NYTT FÖR 2022!

Höjden 30m2

utsikten 40m2

Kyl & Frys

Kombinationsmicro

Matbord

Stolar

Kaffebryggare

Induktionshäll

Porslin 

Bestick

Ugn

Diskmaskin

Utemöbler

Terrass

Wi-Fi

TV

Bäddsoffa

1 Dubbelsäng

Täcken & kuddar

Våningssäng (Utsikten)

Dusch

WC

Terass med utsiktSkrivbord (Utsikten)

Garderober

Förvaring

Mörkläggningsgardiner

AC









RESTAURANG
- platsen för er som vill njuta av något riktigt gott!

Undvik köer och trängsel!  
Nu kan du enkelt göra din take away-

beställning och betala direkt via din telefon 
eller surfplatta. Ladda ner appen Ancon 

Order!

ANCON ORDER

Välkommen till Bistro Tjurpannan!

Efter en härlig dag på stranden kan ni unna er något 
riktigt gott, det är ju trots allt semester! 
Här serverar vi mat med en härlig bistrokänsla. 
På menyn finns en härlig blandning av enklare snacks 
till ordentliga middagar och goda desserter. Prova 
någon av våra omtalade hamburgare eller berömda 
pizzor och njut av en trevlig dryck i glaset! Självklart 
har vi ett stort utbud på smaskiga favoriter även för 
de lite mindre camparna. På Bistron kan du också 
hitta vegetariska och veganska alternativ, det finns 
helt enkelt något för alla. Om du är sugen på något 
svalkande och sött har vi även mjukglass, kulglass och 
milkshake!

Under hösten 2021 påbörjade vi ombyggnationen av 
vår nya vinterbonade uteservering som står klar 2022. 
Här kan ni ta del av alla bistrons godsaker samtidigt 
som ni njuter av campingens bästa utsikt!

För dig som vill njuta av restaurangmat hemma i 
vagnen eller stugan har vi ett stort utbud av rätter för 
take away. Beställ via vår app Ancon Order eller ring 
oss på 0525-21249.



BUTIK
- Alltid färska frallor & rykande hett kaffe!

Välkommen in och njut av en 
cappuccino, espresso eller latte!

I mitten av campingen finner ni även 
det stora röda huset där vår 
servicebutik ligger. Varje morgon kan 
ni njuta av färska, nybakta frallor och 
rykande varmt kaffe. 
Här kan ni även handla allt ni kan tänkas 
behöva för att laga ihop en semester-
måltid. 
I vår välsorterade butik kan ni även nju-
ta av en svalkande glass, läsk, fikabröd, 
diverse campingutrustning och övriga 
vardagsvaror. 
När ni besöker vår butik missa inte att 
kolla hyllan med våra alldeles egna 
Saltviksprodukter. 
Där kan ni bland annat hitta dessa 
snygga hoodies!

Öppet varje dag 

under högsäsong 

mellan 

8.00-22.00



STRANDHÄNGET
- KIOSKEN MED DEN BÄSTA UTSIKTEN

Hos oss kan du hyra

Stand Up Paddleboard
 

Trampbåt

Roddbåt

Motorbåt Väcker af Saltvik

Nere på stranden hittar ni vårat glasshak Strandhänget. 
Här kan ni ta en paus från badandet och njuta av 
kulglass, enklare smörgåsar eller en god kopp kaffe. 
I Strandhänget kan du även hyra någon av våra 
trampbåtar eller SUP-brädor. Vi har även en motorbåt för 
uthyrning. Önskar ni hyra den, kontakta vår reception. 
Strandhänget håller öppet varje dag från fredagen den 
8:e juli till söndagen den 7 augusti.Visar vädret sin sämre 
sida håller vi dock kiosken stängd och hänvisar istället till 
butik, reception och restaurang. I Strandänget finns även 
möjlighet till att låna racket till vårat nät som sitter uppe på 
stranden.

VÄCKER AF SALTVIK

YAMARIN 46 SC med 40 HK 

motor samt 

Garmin GPS/Sjökort.

BÅTTURER & TAXIBÅT
"Leontina Af Saltvik"

Vår nya utflyktsbåt med skeppare!

SKÄRGÅRDSTURER

BADTURER

TURER TILL FJÄLLBACKA

KVÄLLSTURER TILL 
GREBBESTAD & TANUMSTRAND

PRIVATA BÅTTURER

Upplev Bohusläns 
vackra & unika 

skärgård på bästa sätt!
Boka direkt via 

+46708219032



MACKEKLUBBEN Hej alla barn!

Välkomna till 

min klubb :)

I vår Barnklubb, Mackeklubben, hittar vi på olika bus 
och aktiviteter flera gånger i veckan. Gillar du att fiska 
krabbor, gå på skattjakt, tävla i 5-kamp, spela boll, leka 
strandlekar m.m? Då måste du hålla utkik i vår 
evenemangskalender om när de olika aktiviteterna äger 
rum. Samlingsplatsen för alla Mackes aktiviteter är på 
stranden!

Mackeklubben kom till våren 2015 då det helt plötsligt 
dök upp en glad och sprallig makrill i viken, han trivdes 
så bra här på Saltvik att han fixade iordning ett hem i 
vårt lilla hus vid stranden. På senare år har Macke 
mestadels hittat på bus utomhus och tyckte det var 
dags att säga hejdå till sin lya eftersom Macke älskar att 
vara utomhus... så håll utkik i havet!
Simma som en fena och spring med bena!
Vi ses i solen
// Macke Makrill

Under sommarsäsongen har vi även 
aktiviteter för barnen med
 Campingkul. Bland annat 

hoppborgar, cirkusskola, utebio, 
möt den verkliga raptorn Blue och 

Skaka Rumpan!
Mer information hittar ni i vår 

aktivitetskalender på hemsidan!



TRÄNA PÅ SALTVIK
Strandträning
Börja dagen på bästa sätt – svett, skratt och endorfiner! 
Vi kör högintensiv träning blandat med rörlighet till skön musik. 
Elin som håller i passen är utbildad PT och har ett brinnande 
intresse för OCR – Obsticle Course Race, så bli ej förvånade om det 
dyker upp dunkar, däck eller liknande. Passet passar för alla. 
Rekomenderad ålder fr. 11 år. Ta med vattenflaska och handduk.

Bootcamp
Vi joggar tillsammans i grupp på klipporna i det fantastiska 
naturreservatet Tjurpannan. Längs med vägen stannar vi och gör enklare 
övningar som situps, knäböj och armhävningar. Passar de flesta, sträckan 
vi springer är ca 5 km. Vi möts vid receptionen.

Löpning och annat
Runt campingen och på Tjurpannan hittar ni fantastiska stigar och vägar. 
För dig som vill lägga ett extra kol på dina muskler finns det även en 
träningsställning på stranden som är fri att användas.
Under våren 2022 satte vi även upp ett helt nytt utegym vid 
minigolfbanan. Missa absolut inte att ta en sväng dit!
Passa på att bli både starkare och uthålligare på din semester!

saltvikstipset!
Ta hjälp av vår 

fantastiska PT Elin!

För dig som vill vara 

lite extra aktiv under 

semestern..

v. 28 - v.31

Måndagar: Strandtäning

10.00 på stranden!

Onsdagar: Bootcamp

08.30 vid Receptionen!

Fredagar: Strandträning

10.00 på stranden!



LÖPRUNDOR
Runt Saltvik finns det fullt av stigar och vägar för den 
löptokige eller för dig som vill ta en tur och uppleva 
den fantastiska miljön. Här har vi ritat ut 3 olika turer.
Rosa prick markerar ut receptionen på Saltvik.

RÖD: Gullbringa, ca 5 km.

BLÅ: Havstenssund, ca 14,5 km.

SVART (svår): Tjurpannan, ca 4,8 km

SVART - följ enligt färgerna på kartan
1. Följ orange väg.
2. Sväng av och följ grön väg.
3. Sväng av och följ blå väg.
4. Håll vänster efter den 3e grinden, ta 
skogsstigen till vänster.
5. Sväng till höger och följ röd väg.

1
23

4
5



AKTIVITETER I NÄRHETEN
Runt omkring i Tanums 

kommun finns aktiviteter 
som passar alla. Här har vi 

listat några favoriter och vill 
du veta mer kan du fråga i 
receptionen så hjälper de 

er. Där hittar ni även Upplev  
Tanum och Veckovis som 
innehåller information om 
aktiviteter i närområdet.

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor 
Skärgårdsidyllen hittar ni i Grönem-
ad. De erbjuder uthyrning av kajak 
och SUP med möjlighet till guidade 
turer och kurser för dig som är ny-
börjare eller dig som vill utveckla din 
paddling och samtidigt uppleva en 
skärgård i världsklass! Varför inte ta 
med hela familjen ut på en dagstur?

Havstenssund - en lugn oas vid vägs 
ände! Här kan man säga att hamnen 
utgör samhället. Havstenssund ingår 
i Kosterhavets Nationalpark och 
utgörs av marina miljöer. För den 
icke-klaustrofobiske  rekommenderar 
vi Målarklöva, en 50 cm bred klyfta 
som tar dig upp till toppen av Sunne-
berget där du kan njuta av en fantas-
tisk panoramautsikt över sundet.

M/S Donalda - njut av en guidad 
tur i skärgården på denna 1900-
tals pärla! M/S Donalda utgår från 
Grebbestad och erbjuder sälsafari, 
skärgårdsturer till de fantastiska 
Väderöarna och fisketurer för den 
fisktokige. Ett tips är att även njuta 
av en middag i båtens restaurang 
Madvraget belägen under däck, 
som inspirerats av båten & fiskets 
historia.Fjällbacka - Staden med många små 

guldkorn. Trappan som leder upp till 
Kungsklyftan  börjar ifrån bryggan, 
vilket är vårat tips på utflykt. Det var 
nämligen vid Kungsklyftan scenerna 
från Vargklämman i Ronja Rövardot-
ter spelades in.. Efter bergsturen kan 
ni njuta av en god lunch på Bryggan!

Grönemad - Munkkyrkan
Grönemad är ett gammalt stenhug-
garsamhälle. Strax norr om Grönem-
ad ligger munkkyrkan, en gammal 
naturformation från istiden. Grottan 
är tunnelliknande och ca 11-12 meter 
djup. Vid stranden ligger också ett 
stort klippblock, Predikstolen, även 
kallat Altarestenen.

Sportshopen - 8000 kvm stor butik 
fylld med fritidskläder, skor och 
sportutrustning. Under sommaren 
har butiken även aktiviteter för 
de små i form av klätterbanor, 
hoppborgar & stora lekplatser. 
Gör gärna ett toalettbesök här för 
att se den vackra glaskonsten av 
Kjell Engman. Butiken ligger ett 
stenkast från Grebbestad Centrum 
på väg 163 mot Fjällbacka.

Älgafallet - Bullarebygdens pärla!
I nordöstra delen av kommunen 
ligger Älgafallet. Platsen utgör 
gränsen till Norge och har en 
fantastisk utsikt! Vattenfallet är 
Bohusläns högsta med en fallhöjd 
på 46 meter. För dig som vill ta en 
närmre titt finns det en bro nedan-
för fallet med god framkomlighet.

Vitlycke Museum - är ett kunskap 
och upplevelsecenter i Tanums världs-
arv. På området kan man hitta runt 
600 olika hällristningsplatser. Boka in 
en guide eller upplev själv och tolka 
de fantastiska ristningarna. Hällrist-
ningarna i detta område härstammar 
från bronsåldern och järnåldern.... De 
har alltså funnits i nästan 4000 år!



På Saltvik är barnens stora favorit att fiska krabbor! Och det är lättare än vad man tror.....
I vår servicebutik eller kiosk på stranden kan du köpa färdiga krabbmeten, men vill du göra det själv 

från grunden behöver du endast ett snöre och en klädnypa.
Sen får man inte glömma att locka fram krabborna med någonting. Här i viken har fiskarna viskat att 
krabborna är glupska och storätare av både räkor, korv och blåmusslor. Det allra bästa stället att fiska 
krabbor på är runt bryggorna eller vid klippkanten där vattnet är ca 1 meter djupt. Krabborna gillar 

inte värme utan gömmer sig helst bland stenar och tång. 
Hur fiskar man då? Jo, fäst ditt bete i klädnypan och sänk ner i vattnet, sedan vänta tills en krabba 
börjat mumsa. Dra upp snöret och lägg ner krabban i en hink med havsvatten. För lite extra trivsel 

för krabborna kan du även ha lite tång i hinken.
Glöm inte att släppa tillbaka krabborna när ni fiskat klart!

FISKE
Tänk på att minimimått på 

makrill är 20 cm & 

havsöring är 45 cm!Bohuslän anses vara Sveriges skaldjurscenrum. Vattnet 
utanför Grebbestad, Kosteröarna och Väderöfjorden är 
det djupaste, saltaste och mest artrika vattnet i Sverige, 
vilket gör fiskemöjligheterna oändliga. Redan 1 april 
drar havsöringsfisket igång. Krabb och makrillsfisket är 
som bäst under sommarmånaderna juni-augusti men 
har man tur kan man se makrillen redan i maj.
Innan du ger dig ut för att fiska kan det vara bra att läsa 
på om vad som gäller för att fiska här i Bohuslän.
Det gör du lättast genom att gå in på:
www.vastsverige.com
www.sportfiskarna.se

Hummer
Längre fram mot hösten drar det berömda hummerfisket 
igång. Traditionsenligt är det första måndagen efter den 
20:e september som den stora höjdpunkten på året äger 

rum, nämligen jakten på hummern. Vill du veta mer om ha-
vets svarta guld? Gå in på www.havochvatten.se och läs mer!

KRABBFISKE



TJURPANNAN
Tjurpannans naturreservat är ett otroligt vackert och 
öppet naturreservat med fri horisont mot väster. Vad 
som gör just Tjurpannan så speciellt är att de saknar en 
skyddande ytterskärgård och därmed tillhör det ett av 
Bohuskustens mest exponerande fastlandspartier. 
Sedan gammalt är Tjurpannan, på grund av sitt 
oskyddade läge, en fruktad passage bland sjöfarare. 
När det blåser piskar vågorna mot klippkanten och 
bjuder på en dramatisk naturupplevelse och fukten som 
lägger sig på klipporna gör de både hala och 
förrädiska. På grund av dess otroligt starka 
underströmmar gör du som vill bada det mest kloka 
valet att invänta tills det att vinden lagt sig.

De inre delarna av naturreservatet domineras av ljung 
och på sina ställen finns även landskapsblomman 
kaprifol. Mitt bland klapperstenarna finns det en rad 
sällsynta växter, varav tätört är en av dem. Låt inte de 
blåvioletta vackra blommorna lura dig då tätörten är 
en av Sveriges få köttätande växter. Vill du läsa mer om 
naturreservatets natur och dess flora rekommenderar 
vi att besöka www.vastkuststiftelsen.se där ni hittar mer 
information.

Från Tjurpannan kan man, ca 1200 meter mitt ute i 
havet, skåda fyren Väcker. Väcker är en 13,4 meter hög 
sektorfyr som under 1930-talet fick sin plats på skäret 
med samma namn.
Fyren vägleder inseglingen 
från söder till väster mot 
Havstenssund och fartleden 
söderut mot Grebbestad. 
När blåsten är framme 
slår sig höga vågor
upp på den armerade 
betongen som fyren är uppbyggd av.. 
Vilket gör att den nästan alltid 
är överspolad och hal av alger.

- Att höra vinden tjuta och se vågskummet kasta sig högt 
  ovanför klipporna är en upplevelse i världsklass. 



Karta över Tjurpannan

Direkt från campingens strandkant kan du hitta stig som tar dig upp till Tjurpannan. Stigen startar 
vid den gula pricken på kartan.
Om ni istället väljer den rosa pricken kan stigen vara lite svår att hitta. Den ligger nämligen vid en 
av villavagnarna. Se vår campingkarta för exakt plats. För dig som planerar en tur på det fantastiska 
Tjurpannan rekommenderar vi att ni besöker Västkuststiftelsen: www.vastkuststiftelsen.se

STIGAR FRÅN CAMPINGEN



Saltvik 7,  457 95 Grebbestad
tel. 0525-212 49

info@saltvikscamping.se
www.saltvikscamping.se

Gilla 
Saltviks Camping 

på Facebook och Instagram 
för att ta del av våra senaste 
nyheter och uppdateringar.

#saltvikscamping
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