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PROMENADE ZENTRUM – LINDESNÄS

Badplats
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LINDESNÄS
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Sie gehen durch die Altstadt und dann auf einem
schönen Wanderweg am Regimentsmuseum und
Gletschermühlen vorbei und kommen zuletzt zu den
größten Schalenbänken der Welt, die sich vor 12 000
Jahren zum Ende der letzten Eiszeit hier aufbauten.

Zentrum – Schalenbänke 4 km nach Osten

Skeppsviken hat einen schönen Badestrand. Über
eine Hängebrücke erreichen Sie das älteste Seebad
Schwedens, mit Restaurant, Café, Kurhaus und
Jugendherberge. In Lindesnäs finden Sie einen
Jachthafen, Badestrand und ein Restaurant.

Zentrum – Lindesnäs 5 km nach Westen

Herzlich willkommen!
Unsere naturschöne Strandpromenade führt Sie von
Lindesnäs an den Ufern des Byfjords und des Bäveflusses
entlang bis zu den weltberühmten Schalenbänken.

DEUTSCH

Through the older part of town and along a nature
trail you pass the Regimental museum and the giant’s
cauldrons before you reach the largest shell banks in
the world, deposited here 12,000 years ago after the
last Ice Age.

Centre – Shell banks 4 km eastward

Skeppsviken has a fine bathing beach. Cross the
undercliff suspension bridge to Gustafsberg, Sweden’s
first seaside resort in 1774, with restaurant, café,
assembly rooms and youth hostel. Then on to the
marina and beach at Lindesnäs.

Centre – Lindesnäs 5 km westward

Småbåtshamn

BODELE

P

DIFFICULT ROAD – NO WHEELCHAIR,
PERAMBULATOR ETC

THE PROMENADE CENTRE - LINDESNÄS

The beach promenade is a scenic walk across town from
west to east, from Lindesnäs along Byfjorden shore and
then beside Bäve stream as far as the famous shell beds.

ENGLISH

SKALBANKARNA är världsunika genom den enorma
ansamlingen av skal från främst musslor, snäckor och
havstulpaner. Uppbyggnaden av världens största skalbankar
var ett resultat av Vänerns utlopp med insjövatten till det salta
havsvattnet, efter den senaste istidens slut för ca 12 000 år
EMAUS NATURRESERVAT
sedan. Här finns Skalbanksmuseet som visar hur skalbankarna
bildats, vilka arter som finns i bankarna och som även
presenterar den för Bohuslän så unika floran i det kalkrika
området.

Utmed vägen passeras tre JÄTTEGRYTOR i området där
utloppet från Vänern mötte havet efter senaste istiden. En av
jättegrytorna är restaurerad.

Regementsbyggnaderna finns kvar, men inte ”BOHUS
BATALJON”. I Regementsparken finns Bohusläns
Försvarsmuseum med historia och sevärdheter från
regementets verksamhet.

Utmed Bäveån finns lämningar från gamla kvarnar, sågverk och
tidigt uppförda vattenkraftverk. Avgnagda trädstubbar utmed
promenaden visar var bäver håller till.

Den äldsta centrala delen i Uddevalla med Kungstorget,
stadskyrkan, Hasselbacken med vattenfall och gammal
trähusbebyggelse.

CENTRUM – SKALBANKARNA, 4 KM

Vid LINDESNÄS finns badplats och småbåtshamn med ett
av Sveriges äldsta segelsällskap, ”Viken/Ägir” från 1879. Här
ansluter KUSTSTIGEN, ett vandringsstråk utmed Bohuskusten in
i Norge.

Via en hängbro utmed berget vid HÄSTEPALLARNA når man
GUSTAFSBERG, Sveriges första havsbadort från 1774. Badorten
fick sitt genombrott i och med Karl XIII:s vistelse här 1813. Här
finns gammal bebyggelse med restaurang och ”hälsokälla”,
kafé, societetshus och vandrarhem.

Utmed gångvägen nedanför HÄSTEPALLARNA finns möjlighet
för fiske i Byfjorden, utsikt över fjordlandskapet och information
om ovanliga besök i fjorden av bl a valar.

Borghöjden

SKEPPSVIKEN med välordnad badplats.

CENTRUM – LINDESNÄS, 5 KM

Strandpromenaden är ett gångstråk utmed Byfjorden och Bäveån mellan Lindesnäs
i väster och de världsunika Skalbankarna i öster. En sträcka på drygt 9 km med mycket
natur, kultur och vackra utsikter. Välkommen!

SVÅR VÄG – EJ RULLSTOL, BARNVAGNAR M.M.

PROMENADEN SKALBANKSMUSEET - LINDESNÄS
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