Hitta till Gullholmen
Vägbeskrivning från Göteborg:
» Kör E6 mot Oslo. Tag avfart mot
Stenungsund/Tjörn/Orust (väg 160).
» Kör till Varekil. Sväng vänster vid Statoil,
väg 178 mot Ellös. Efter en brant backe,
ta vänster mot Hälleviksstrand/Stocken.
Följ skyltar mot Gullholmen.
» Färja till Gullholmen tar ett par minuter.
» Tidtabeller till färjan (linje 381) finns på
Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se.

För bokning, kontakta Volvo Car Verkstadsklubbs expedition TK2, telefon 0734-65 78 50.
Expeditionstider måndag–fredag 06:30–16:00 (lunchstängt 11:30–12:15). Alternativt
fylla i ansökningsblanketten på vår hemsida, www.volvocarverkstadsklubb.se.

Semesterstugor
i härlig skärgårdsmiljö
för klubbens
medlemmar

Gullholmen är ett av västkustens äldsta
och mest tätbebyggda fiskelägen med
anor från 1200-talet. Det som i dagligt
tal kallas Gullholmen består av två öar;
Gullholmen och Hermanö.
År 1799 invigdes kyrkan och 50 år senare
anlades en bro mellan öarna. Tiderna var
svåra för Gullholmsborna. På 1860-talet
ökade emellertid sillfisket och gullholmarna skaffade sig större båtar.
Gullholmen blev nu en ledande sjöfartsort.
En av Sveriges första konservfabriker
grundades 1864, då även ett sillsalteri anlades på ön. Gullholmarna blev pionjärer
inom makrillfisket 1884. På Gullholmen
finns också små muséer, som berättar om
livet förr och nu i Bohuslän.

På Gullholmen och Hermanö ges det
tillfälle både för avkoppling och många
aktiviteter.
Du kan hyra en båt för att åka och bada
eller fiska, eller åka med på de organiserade fisketurerna. Prova gärna hummerfiske, skärgårdsturer med mera.

Volvo Car Verkstadsklubb erbjuder alla medlemmar möjlighet att hyra en av klubbens fritidsstugor vid Gullholmsbaden i vackra Bohuslän.
Stugorna är fullt utrustade och har plats för upp
till sex personer.

Spela minigolf eller ta en härlig långpromenad i naturreservatet på Härmanö.

Fyra av stugorna är vackert belägna vid bryggan.
Två av stugorna ligger strax ovanför i stugbyn.
Under högsäsong, juni, juli och augusti gäller
veckobokningar söndag till söndag. Resterande
period kan stugorna hyras dygnsvis, helg- eller
veckovis utifrån eget önskemål

Priser:
En vecka under högsäsong
4 900 kronor
Övriga veckor
3 300 kronor
Helg: fredag–söndag (ej högsäsong) 1 100 kronor
Dygn
600 kronor

Restaurangen på Gullholmsbaden har fullständiga rättigheter. Köket kan
erbjuda den finaste västkustmaten.
Havets läckerheter i alla dess
former för dem som så önskar. Man serverar naturligtvis
också annan mat.
Mer information om Gullholmsbaden finns på
www.gullholmen.com

