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TJUST SKÄRGÅRD

LOFTAHAMMARS TURISTBYRÅ
Guldknappssvägen 2, 590 95 Loftahammar
Tfn 0493-681 65
loftahammar@vastervik.com
www.vastervik.com/loftahammar
Öppet sommartid

VÄSTERVIK TOURIST CENTER
Rådhuset, Stora Torget
Tfn 0490-875 20
turist@vastervik.com
www.vastervik.com
Öppet året runt

BLANKAHOLMS TURISTSERVICE
Gästhamnsreceptionen, 593 97 Blankaholm
Tfn 0490-702 06, 070-388 86 88
www.vibryross.org

Tjust skärgård
Tjust vackra skärgård är omtalad för sin skönhet och för sitt varierande landskap. 
Det är en förhållandevis stor skärgård, som sträcker sig nästan sju mil, från 
Valdemarsviken i norr till gränsen mot Oskarshamns kommun i söder.

Flatholmen 
På den lilla ön Flatholmen kan du hyra 
samlings lokal i ett båthus. Du kan övernatta  
i spartanska rum, stugor eller varför inte i  
en gammal bogserbåt. Du kan också besöka  
Åkes skärgårds- och motormuseum. 
Kontakt: 073-641 81 12,
www.flatholmen.com

Hasselö & Sladö
Hasselö är en levande ö, med barnvänlig 
sandstrand  och naturreservatet Sladö. Här 
finns restaurang, lanthandel, kafé, uthyrning  
av cyklar, havs kajaker och badtunna, vandrar-
hem, gästhamn, vandringsleder och guidade 
rundturer med fyrhjuling och vagn. 
Kontakt: 0490-911 30, www.hasselo.com

Idö 
I ytterskärgården ligger den före detta lotsplat-
sen Idö med skärgårdskrogen på höjden. På  
ön finns även kafé, gästhamn, kajakuthyrning, 
vedeldad bastu, boende i båtmansstugor och 
örn- och sälsafari. Kontakt: 0490-285 80, 
www.idoskargardsliv.com

Gärdsholmen
I havsviken Syrsan finns den lilla ön Gärds-
holmen där det bedrivs traditionellt fiske och 
fiskrökeri, uthyrning av stugor och skräddar-
sydda fiskepaket med båt, guide och utrustning. 
Kontakt: 0493-401 69, www.gardsholmen.se

Rågö
Rågö är naturreservat med träbåtsverkstad, 
vandringsleder, klippbad och sandstrand, 
restaurang, uthyrningshus och gästhamn. 
Kontakt: 0493-610 55, www.rago.nu

Stora Grindö
I det gamla fiskeläget på Stora Grindö finns 
fiskbutik, servering, logi i stuga och en gäst-
brygga för dagsbesökare. 
Kontakt: 0493-614 32, www.laxboa.com

Örö
Örö ligger längst i söder. Här finns Örö 
Naturupplevelse som erbjuder boende  
med självhushåll och uthyrning av bastu. 
Kontakt: 0490-211 12, 0490-270 17,  
elisabet.wistrom@telia.com

Tjust var ursprungligen ett av de små  
länderna som så småningom bildade 
dagens Småland men namnet Tjust har 
äldre anor än så. Redan i den gamla gotiska 
historieskrivaren Jordanes arbete från 
500-talet kan man vid sidan om svearna 
och andra stammar läsa om ”Theustes” 
och i en runskrift från 1000-talet kan man 
läsa om Germar som var ”ändad i Tiust”.

Tjust var ursprungligen ett av de små  
länderna som så småningom bildade 
dagens Småland men namnet Tjust har 
äldre anor än så. Redan i den gamla gotiska 
historieskrivaren Jordanes arbete från 
500-talet kan man vid sidan om svearna 
och andra stammar läsa om ”Theustes” 
och i en runskrift från 1000-talet kan man 
läsa om Germar som var ”ändad i Tiust”.

I Västerviks vackra, gamla stadskärna har du 
alltid nära till skärgården. Från Skärgårds-
terminalen avgår reguljära turer med M/S 
Freden och M/S Sladö och bara några kilometer 
från centrum finns naturreservatet Gränsö 

och anläggningen Västervik Resort, med sina 
fina miljöer. I staden finns ett brett utbud med 
många små, mysiga butiker och större kedjor. 
Självklart finns det en mängd fina restauranger 
med riktigt god mat och dryck, att välja mellan!

Västervik - Skärgårdsstaden i Småland



44 www.vastervik.com www.vastervik.com

Gästhamnar i Västervik

Innehåll
 6 Evenemang

 9 Stora Grindö och Rågö

 10 Hasselö

 12  Idö

 14  Loftahammar

 19 Gamleby

 20 Blankaholm

 21 Övernatta 

 22 KustCamp Ekön              

 28  Små och stora äventyr

 30  Båtresan till skärgården 

1  Loftahammar  N57°54'1'' E16°41'9''
 Kontakt: 0493-613 15, www.marincenter.se

2 Rågö  N57°51'06'' E16°44'0''
 Kontakt: 0493-610 55, www.rago.nu

3  Hasselö  N57°49'83'' E16°43'92''
 Kontakt: 0490-911 30, www.hasselo.com

4  Västervik  57°45,7 N 16°38,9 E
 Kontakt: 08-506 121 68, www.promarina.se

5  Västervik Resort  N57°44'22'' E16°40'22''
 Kontakt: 0490-25 80 00, www.lysingsbadet.se

6  Idö  N57°42'25'' E16°46'08''
 Kontakt: 0490-285 80, 070-566 77 38,
 www.idoskargardsliv.com

7  Blankaholm  N57°35'5'' E16°31'5''
 Kontakt: 070-388 86 88, www.blankaholm.nu
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VÄSTERVIKS SJÖMACK 
Vi finns vid Pampas Marina i Västervik. Drivmedel, 
färskvatten, olja, gasol, kiosk och kajakuthyrning. 
Kontakt: 072-500 45 45,www.sjomackenvastervik.se 

Paddeltur från Hasselö till Stora Grindö

Båt från Loftahammar till Rågö

M/S Freden från Västervik, via Gränsö slott  
och Lysingsbadet, till Hasselö

M/S Sladö från Västervik, via Gränsö slott, 
Lysingsbadet och Horns udde, till Idö

Post- och skolbåt från Gränsö kanal till mellersta 
skärgården

M/S Blanka från Blankaholm

Naturhamn

Livsmedel

Sjömack

Latrintömning

Båtbottentvätt

Skärgårdstrafik

Gästhamn 

Erbjudande till våra båtgäster 
När du besöker fler än en av dessa sju 
gästhamnar får du rabatt på vistelsen. 
Vid incheckning i första hamnen får  
du ett rabattkort, som du fäster kvittot 
på. I nästa hamn får du 10 % rabatt, 
hamnen efter det 15 % osv. Besöker  
du alla sju hamnar får du 35 % rabatt  
i sista hamnen! Trevlig båtsommar!

5

MarinCenter i Loftahammar 
(foto: SWEEDS).
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Evenemang i Västervik
Västervik sjuder av liv och har ett varierat utbud av större festivaler, mindre 
marknader, sport- och kulturevenemang. Här finns något för alla – i skärgården, 
mitt i stan eller runt om i kommunen. Läs mer på vastervik.com/evenemang.
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29–30 maj, 2–3 okt Pike Open 
Pike Open är en gäddfisketävling som  
går av stapeln i Tjust fantastiska skärgård. 
Tävlingen har blivit en av Sveriges största i 
gäddfiske och har deltagare från hela landet.

11 juli Skärgårdens dag Händelöp
Lördagen den 11 juli kl 10–15 är du väl-
kommen till Skärgårdens dag i Händelöps  
by. Utställare och hantverkare, rökt fisk och 
servering. Bilparkering finns men ta gärna 
cykeln eller båten!
Kontakt: Händelöps damklubb,  
tfn. 0490-290 65, mari.joo@telia.com

15 juli Skärgårdsfestivalen 
och Hasselörodden
Tidigt på morgonen träffas öborna på 
Hasselö och Sladö, för att i förfäders anda 
klä sig i sekelskifteskläder och ro in till 
Västervik. Ett 30-tal båtar kommer till 
Fiskaretorget vid 12-tiden, där tusentals 
Västerviksbor samlas för att ta emot dem 
som final på den tre dagar långa Skärgårds-
festivalen mitt i stan. Till kvällen återvänder 
de till Hasselö och roddarfesten där.

1 augusti LED, Loftahammar
Är du redo för en riktig utmaning?  
Då är Loftahammar Endurance Day 
någonting för dig. Äventyret i skärgården 
bjuder på en upplevelse utöver det vanliga, 
både för del tagare och åskådare. Löpning 
varvas med simning , med start och mål  
i Loftahammar. Den preliminära banan  
innebär 34 km löpning  och 9 km simning.

  Maj 
 29–30  Pike Open, Västervik

  Juni 
 19–20  Midsommarfirande

  Juli
 3  Byrundan, Gamleby
 6  Karhu Run, Västervik
 8  Kanalsimmet, Västervik
 9–11  Visfestivalen 50-år, Västervik
 9–11 Sommarslaget golf, Västervik
 11  Idö Open, Idö
 11  Skärgårdens dag, Händelöp
 11  Vivassen Runt, Loftahammar
 13–15  Skärgårdsfestivalen, Västervik
 15  Hasselörodden, Västervik 
 16  Diggiloo, Västervik
 18  Sunny Standup, Slottsruinen
 18  Rågödagen, Rågö
 23–25  HojRock, Gränsö
 31–1/8  Swedish Floorball Open, Västervik

  Augusti
 1  Loftahammar Endurance Day (LED)
 1  Hantverksmarknad, Blankaholm
 8  Västervik Triathlon, Västervik
 15–16  Sportbilsdagen, Gränsö Västervik
 28–30  Loftahammarsutställningen

  September
 19–20 Byxelkroken, Västervik–Öland 

  Oktober
 2–3 Pike Open, Västervik 

 Fler evenemang hittar du på www.vastervik.com

MIDSOMMAR I SKÄRGÅRDEN
Hasselö. Midsommarbuffé på Restaurang Sjökanten och vid Hasselö Sand  
(kl. 12, 13.30), dans kring stången, chokladhjul, fiskdamm, lekar och kaffe-
servering vid vandrarhemmet (kl. 14). Midsommardagen firar vi med barndans, 
sång och trubadur vid Hasselö Sand (kl. 13). Skärgårdstrafik från Västervik.

Idö. Midsommarbuffé på Idö Skärgårdskrog (kl. 12), midsommarstången kläs 
till musik (kl. 14) och därefter börjar dansen (kl.14.30). Till kvällen serveras grill-
buffé på skärgårdskrogen (kl. 18). Skärgårdstrafik från Västervik.

EVENEMANG I HASSELÖ MISSIONSHUS
Hasselö Missionshus- och hembygdsförening (070-313 04 91)

17 juli Auktion
Sommarauktion med lotteri, korv- och kaffeservering (fr kl.11.30).

26 juli Konst- och hantverksdag
Utställning och försäljning av lokal konst och hantverk (kl. 11–18).

Ta båten ut över dagen! Promenadavstånd från bryggan.
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Stora Grindö ligger invid segelleden öster  
om Loftahammar. I det lilla fiskeläget som 
kurar mellan bergssidorna, bedrivs både 
ål fiske med bottengarn och vattenbruk  
med odling och förädling av regnbågslax.

Rökeri, butik och servering
I Laxboa kan du handla din middagslax, så  - 
väl färsk som rökt, eller bli serverad allt från 
en läcker laxmåltid till en kopp espresso på 
bryggan . Det finns goda tilläggningsmöjlig-
heter för gästande båtar. Besökare utan egen 
båt hjälper vi med sjötransport. Obs! Boka  
alltid bord till serveringen.

Konferenser, boende och upplevelser
Vi arrangerar konferenser och skärgårds-
utflykter för mindre sällskap under maj–juni 

och augusti–oktober. Logi, båtfärder, natur, 
kultur och fiskeupplevelser med god mat i  
en genuin miljö är några av ingredienserna  
på menyn. Vill du stanna över natt erbjuder  
vi numera även ett enkelt logi.

Öppet
Laxboa är öppen dagligen kl. 10–18,  
13/6– 16/8. Måltidsservering till för bokade 
sällskap! Övrig tid: maj–september har  
vi öppet enligt överenskommelse. Väl-
kommen till Stora Grindö och Laxboa  
hälsar; Håvmästare Jan Hartman med hov!

Stora Grindö

Rågö är ett riktigt smultronställe i skärgården. 
Under några år var ön bara tillgänglig med 
egen båt eller taxibåt men numera är det åter-
igen möjligt att åka reguljärt med en mindre 
passagerarbåt från Loftahammar i juli.

Restaurang, gästhamn och boende
På Rågö finns restaurang, uthyrning av tre  
fina hus med totalt 20 bäddar och en egen 
träbåts verkstad. I restaurangen serveras  
så väl kaffe och hembakat, som smörgåsar,  
sallader och varma rätter. Till förbokade  
sällskap erbjuds den särskilda Rågömenyn, 
som baseras  på egna fiskspecialiteter. Rågö 
har en avgiftsfri gästhamn, med närmare  
35 båtplatser. Öppet: varje dag kl. 10–18, 
19/6–9/8 (kvällar och övriga tider på  
året kan bokas av grupper).

Rågödagen
Den 18 juli går sommarens stora, återkom-
mande festdag för hela familjen av stapeln  
– i hampans, råoljans och trätjärans tecken! 

Dagsutflykt till Rågö
11.00  Reguljär tur från Loftahammar 
11.30  Ankomst Rågö 
12.00  Skärgårdslunch i restaurangen
14.30  Avresa från Rågö 
15.00  Ankomst Loftahammar

Pris båtresa: 90 kr/vuxna och 50 kr/barn.

Rågö

 070-867 06 75, 0493-614 32
www.laxboa.com, info@laxboa.com

0493-610 55, 070-584 30 02, 
www.rago.nu

Ge dig själv chansen till en unik upplevelse i 
något av länets alla naturreservat i år.  
Här finns natur kvar på sina egna villkor, här 
finns det rum för oss människor att hämta kraft 
och inspiration.  
Det här är vår allra finaste natur. Och det bästa 
med skyddad natur är ju att den finns kvar, ock-
så för våra barn och barnbarn!

Besök oss och läs om vårt arbete med att skydda vår 
gemensamma natur på www.lansstyrelsen.se/kalmar

Inget stängningsdags – naturen 
har öppet när du har tid!

Fiskeläget på Stora Grindö.

Restaurangen på Rågö.
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Hasselö
Familjevänliga Hasselö är en levande idyll med aktiviteter och upplevelser året 
runt. Kom över dagen eller stanna över natt. Ät gott på restaurang och kafé och 
upptäck det natursköna landskapet på cykel, till fots eller med traktor och vagn.

Hasselö Sand – lanthandel, 
cyklar, gästhamn och servering
Skärgårdsbåten lägger till vid öns barnvänliga 
sandstrand. Intill finns gästhamn med 30–35 
platser, duschar, toaletter och tvättstuga. 
Ovan för kan du äta lunch och fika på Sand-
kornets Servering. Intill ligger lanthandeln, 
där du på liten yta hittar ett realtivt stort utbud 
av mejerivaror, färska grönsaker, bröd, glass, 
godis och även ett litet sortiment av leksaker 
och presenter. Vid Hasselö Sand kan du även 
spela mingolf, hyra havskajak, badtunna och 
över hundra cyklar för vidare utflykter på ön. 

Restaurang Sjökanten
Öns mysiga restaurang ligger bland båthus
och sjöbodar 2,5 km söder om Hasselö Sand.
Avnjut den välrenommerade skärgårdsbuffén
på dagen eller de läckra trerättersmenyerna
på kvällen. Även utyrning av bastu och bad-
tunna. Obs! Bordsbokning, även dagtid:
070-234 96 88.

0490-911 30, www.hasselo.com

HÄRLIGA DAGSUTFLYKTER

Båtresa med M/S Freden
Sommartid avgår M/S Freden från Västervik, 
Gränsö slott och Lysingsbadet 2–4 gånger/dagen. 
Pris (tor): 200 kr/vuxna och 100 kr/barn. 

Båtresa året runt
Året runt avgår båtturer från Gränsö kanal.  
Se mer information sid 30. 

Dagsutflykt året runt 
Postbåt från Gränsö  
kanal till Hasselö,  
skär gårds lunch och  
guidad fyr hjulingstur 
med fiskare  Tomas  
Liew, samt kaffe och  
kaka. Avgång: kl. 11.00 
varje fredag året runt (åter  
kl. 16.30). Pris: 470 kr/vuxna.

Dagsutflykt med guidad rundtur
Båtresa med M/S Freden, ca 1,5 h guidad 
fyrhjulings tur med fiskare Tomas Liew  
som berättar intressant om skärgårdens nutid  
och historia, samt skärgårdslunch vid Hasselö 
Sand. Pris: 495 kr/vuxna, 250 kr/barn. 

Stora dagsutflykten
Båtresa med M/S Freden,  
transport med traktor och 
vagn (alt. cykel på egen 
hand) till Restaurang 
Sjökanten, där en fin 
skärgårds buffé är fram-
dukad. Pris: 470 kr/
vuxen, 210 kr/barn.

Öppettider
Dagligen 13/6–23/8 (Sjökanten 
stänger 16/8) med gruppbokningar under övriga 
året. Lördagsöppet 23/5, 30/5, 6/6, 29/8, 5/9 
och 12/9. Vandrarhemmet är öppet året runt! 

ÖVERNATTA  
OCH UPPLEV MER

Hasselö Vandrarhem
Hemtrevligt boende i fina dubbel- och familje-
rum i vandrarhem och stugor. Året runt ordnas 
skräddarsydda konferens- och grupparrange-
mang, födelsedagskalas och bröllopsfester,  
med måltider i samarbete med restaurangen.

Konferens i skärgårdsidyllen
Boende, konferenslokal, lunch, fika, frukost, 
rund tur med traktor och vagn och trerätters 
middag. Prisexempel: 1 350 kr/person.

Familjedagar på Hasselö
Boende, cykel, frukost, lunch och trerätters  
middag. Pris: 1 195 kr/vuxen, 450 kr/barn

EVENEMANG PÅ HASSELÖ
Fler evenemang hittar du på www.hasselo.com

15/7   Roddarfest, Hasselö Sand
17/7   Sommarauktion i Missionshuset
25/7   Lilla Lux, Hasselö Sand
26/7   Konst- och hantverksdag
1/8   Loftahammar Endurance Day

Lördagar i juli och i början av augusti har vi 
Pubkväll vid Hasselö Sand. "Scenen är din" 
arrangeras i Missionshuset 7, 23 och 30/7.

På Hasselö finns både sandstrand och klippbad.

Skärgårdsbuffé 
på Restaurang 
Sjökanten.
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Idö
Idö, i ytterskärgården utanför Västervik, är den perfekta platsen för dig som vill varva ner och 
som tycker om natur, djurliv, kultur och historia. Sommarlivet på Idö, avskilt från fastlandet, 
plockar fram livsnjutaren i dig och du bestämmer helt och hållet själv hur du vill spendera dagen.

1312

Örn- & sälsafari
Följ med Idös aktivitetsguide på en spännande 
skärgårdsupplevelse ut till öar i orörd vildmark. 
Ute vid havsbandet möter vi gråsälar och träffar 
på den majestätiska havsörnen! Örn- och säl-
safari avgår tisdagar och tors dagar (13/6–16/8), 
lördagar och söndagar (9/5–11/10) från 
Lysings badets gästhamnsbrygga kl 10.00 via 
Horns udde kl 10.15. Övriga tider enligt över-
enskommelse. Boka turen med eller utan lunch 
på Idö Skärgårdskrog (13/6-16/8).
Pris: Vuxen 400 kr (500 kr inkl. lunch).  
Ungdom 13–17 år 300 kr (400 kr inkl. lunch). 
Barn upp till 12 år 200 kr (250 kr inkl. lunch).  
Bokas på tfn 070-285 80 04,  
bokning@idoskargardsliv.com,  
www.vastervik.com, www.lysingsbadet.com

Konferens med naturupplevelser
Hos oss konfererar ni i lots- och skärgårdsmiljö. 
Intill Idö Gästhamn sitter ni i nyrenoverade
konferenslokaler med plats upp till 20 personer.

Paddla havskajak
Njut av en vattennära naturupplevelse. 
Hyra för en kajak: halvdag 195 kr,  
heldag 295 kr och dygn 350 kr.

Idökryssning
Båtresa med M/S Sladö genom Västerviks  
fantastiska skärgård. På Idö Skärgårdskrog  
serveras din måltid när du njuter av den stor -
slagna utsikten över skärgård och öppet hav. 

Lunchtur 
Pris: 365 kr/vuxna, 175 kr/barn
Vår egen varmrökta Idölax med tillbehör,  
dryck samt glass och kaffe i kaféet. 

Kvällstur
Pris: 495 kr/vuxna, 250 kr/barn
Idölåda med skärgårdens delikatesser, dryck, 
dessert och kaffe.

Bokas på www.vastervik.com

Besök Lotsutkiken
Gå upp i tornet längs smala trappor i öns vita 
landmärke för att från taket drabbas av en  
sagolik utsikt över land och hav! Lotsutkiken 
stängdes ner 1986 men är en av få längs med 
kusten som fortfarande är intakt.

UPPLEV PÅ IDÖ…

Idö Skärgårdskrog
Njut av en välkomponerad skärgårdsmeny  
på Idö Skärgårdskrog, med den storslagna  
utsikten mot havsbandet, lika fascinerande  
i alla väder och under alla årstider.  
Öppet dagligen 13/6–16/8.

Kafé och handelsbod
Koppla av på terrassen intill strandkanten och 
njut av utsikten mot hamnen och Norra Bock-
holmen. Här serveras kaffe, hembakat, smör-
gåsar och glass. Handelsboden erbjuder även  
ett litet sortiment av livsmedel, skärgårds-
inspirerade present- och inredningsartiklar  
samt kläder från bl.a. Ernst och Holebrook.

Gästhamn
Intill farleden utanför Västervik ligger Idö
gästhamn med plats för 40 båtar. Här finns
färskvatten, el, dusch och toalett. Även  
leveransplats för att handla mat på nätet  
via Ica Maxi Västervik. Beställ före kl. 23,  
leverans till Idö Gästhamn nästa dag.  
Hamnvärd: Lars Nilsson tfn 070-566 77 38.

Skärgårdstrafik
Den reguljära skärgårdstrafiken angör Idö  
6 gånger om dagen. Båtresan tar 45 min från 
Västervik och 5 min från Horns udde. Andra 
tider går det också bra att boka Idö skärgårds-
transporter tfn 070-566 77 38.

0490-285 80  www.idoskargardsliv.com

Sälsafari i orörd vildmark.



Loftahammar
Det lilla skärgårdssamhället Loftahammar är ett riktigt sommarparadis som  
lockar besökare från när och fjärran. Gör en dagsutflykt eller övernatta. Flanera 
runt i marinan, ta en fika och ät gott på någon av restaurangerna. Men glöm inte 
badkläderna – i Loftahammar finns flera riktigt fina stränder och klippbad.
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Aktiviteter
Loftahammar kan stoltsera med en av Tjustbygdens finaste 
golfbanor och på orten finns uthyrning av cyklar, båtar och 
havskajaker. Det anordnas även vattensporter, simskola och 
seglarkurser. Missa inte motionsloppet Vivassen Runt den  
11 juli eller extremtävlingen LED (Loftahammar Endurance 
Day) den 1 augusti, där du kan simma och springa från ö till  
ö i Tjust vackra skärgård.

Handla
I Loftahammar finns ett lokalt hembageri med café och en väl-
sorterad ICA-butik med allehanda service, kött- och fiskdisk, 
bara några hundra meter från gästhamnen. Sommartid finns 
också flera butiker med hantverk, presenter, kuriosa och sport-
artiklar. På marinorna finns butiker med försäljning av båttill-
behör, marin inredning, bensin och diesel.

Loftahammars Turistbyrå
Turistinfo är öppet maj t o m september och finns i Sommar-
huset mitt i Loftahammar. Vi hjälper dig gärna med råd och 
information.

0493-681 65, www.loftahammar.com

Övernatta i Loftahammar
Charlottenlunds B&B
0493-610 72, 070-350 13 49, www.sturesbageri.se

Hallmare Havsbad Camping
0493-613 62, www.hallmarehavsbad.se

Hula Gård i Loftahammar
0493-617 59, 070-508 28 58, www.hulagard.se

STF Vandrarhemmet Trillin
0493-611 10, www.tattohavsbad.se

SWEEDS stuguthyrning
0493-610 01, www.sweeds.se

Tättö Havsbad & Camping
0493-613 30, www.tattohavsbad.se

Vy över MarinCenter och Restaurang Sjökrogen i Loftahammar. Foto: SWEEDS
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MAT OCH DRYCK 
I SKÄRGÅRDSIDYLLEN…

Sandbyhov Restaurang & Pizzeria
Mitt i Loftahammar, bredvid 
macken DinX, finns restau-
rangen som serverar 
Smålands godaste piz-
zor och uppskattade 
luncher med dagens 
rätt och den där lilla 
extra, trevliga servi-
cen. Fullständiga rät-
tigheter. Sommartid 
arrangerar vi även tru-
baduraftnar flera kvällar i 
veckan. Kontakt: 0493-615 90, 
www.pizzeriasandbyhof.se

Stures Bageri Cafe & Restaurang, 
Charlottenlund B&B
Loftahammars mysiga  
hembageri har en över  
hundra år lång tradi-
tion och här bakas  
såväl matbröd och  
pajer, som kakor  
och läckra bakverk.  
I kaféet och restau-
rangen serveras frukost 
och lunch varje  
dag under högsäsongen.  
I våningen ovan för finns ljusa och trevliga  
rum för övernattning, som även kan bokas  
tillsammans med greenfee på golfbanan.  
Öppet: se hemsida Kontakt: 0493-610 72,  
070-350 13 49, www.sturesbageri.se
 
Sjökrogen restaurang & bar
0493-619 10, 070-480 62 42, www.sjokrogen.net

Café Glassfyren
073-058 61 76

Tättö Havskrog
0493-610 10, www.tattohavsbad.se

16 17

AKTIVITETER  
OCH UTFLYKTER  
I LOFTAHAMMAR…

Tjust Sport & Kayak 
Välkommen till vår outlet  
i Sommarhuset i Lofta-
hammar. Vi jobbar bara 
med kampanjer och 
säljer fritidsmode,
träningskläder, skor, 
camping och out-
doorartiklar. Tuxer 
fritidskläder har allt 
som du kan tänkas 
behöva i Lofta hammar! 
Hos oss kan du även hyra 
havskajak och boka guidade turer.  
Kontakt: 076-346 83 00, www.tjustsport.se 

Loftahammars Golfklubb
Loftahammars högt klassade 
9-hålsbana ligger ”mitt i 
byn” med gångavstånd 
till affärer, gästhamn 
och restauranger. 
Den utmanar med 
sin längd – hela 6380 
m från vit tee. Banan 
är vackert belägen i 
kuperad skogs- och 
parkterräng. Greenfee kan 
lösas för såväl 9 som 18 hål. 
Kontakt: 0493-689 22, 
www.loftahammarsgk.se

Loftahammars  
hembygdsgård i Aleglo
Kontakt: 0493-620 62  
www.hembygd.se/loftahammar
(öppet efter förfrågan, frivillig entré)

På SWEEDS i Loftahammar kan du hyra 
din egen motorbåt för att upptäcka skärgården.

SWEEDS 

0493-610 01, info@sweeds.se
www.sweeds.se

Stuguthyrning
Söker du den perfekta semesterupplevelsen?
Boende i ett hus på landet eller i en lyxvilla
precis vid havet? SWEEDS erbjuder
tjänster av hög kvalitet, med många tillval.

Båtuthyrning
Hyr motorbåt på SWEEDS och upptäck
skärgården! Sätt kurs mot en egen ö eller
lugnt vatten, för att bada, dyka eller grilla. 
Våra båtar har motorer med 15–30 hk och
är utrustade med GPS och ekolod. 

Cykeluthyrning
Om du letar efter något roligt att göra kan  
du hyra cykel eller MTB på SWEEDS (även 
barncyklar). Upplev den vackra naturen på 
nära håll och känn dig nyttig efter en givande 
dag i sadeln.

Vill du hyra ut ditt hus?
Kontakta oss för gratis rådgivning
och mer information.
 

Café Glassfyren & Hantverket
På Glasscafét kan du njuta av en kopp 
cappuccino  eller espresso, svalkande glassar,
nygräddade våfflor och goda kakor! Här
hittar du även lokalt och genuint svenskt
hantverk. Vi erbjuder obegränsat, gratis
internet för alla våra kunder. Välkomna!
Kontakt: 073-0586176.
 

 

Båtrenoveringar 
i Loftahammar
Välkommen till vårt fullservicevarv 
med verkstad vid Sandbyhovs bryggan. 
Auktoriserad service för Yamaha, 
Nanni och Yanmar. Försäljning av 
båttill behör, nya och begagnade båtar 
och motorer. Vinterförvaring både 
utom- och inomhus och även uthyrning 
av bryggplatser. 

Kontakt: 0493-616 50, 070-973 33 90 
www.batrenoveringar.com

Hallmare  
Havsbad Camping 
Välkomna till Hallmare Havsbad 
Camping, familjecampingen med en  
härlig långgrund strand och fina cam-
pingplatser, alla med sjöutsikt! Hos oss 
hittar ni en servicebutik med nybakat bröd 
varje morgon och en enklare restaurang. 

Öppet: 1 maj–30 september. 

Kontakt: 0493-613 62,  
www.hallmarehavsbad.se

Loftahammars- 
utställningen 
28/8–30/8 2015. Den stora sommar-
avslutningen i Loftahammar är utställ-
ningen som äger rum sista helgen i 
augusti varje år. Flera olika typer av 
utställare kommer för att ställa ut och 
sälja allt ifrån hantverk till delikatesser 
och smycken. På lördagen anordnas en 
kortege genom samhället och många 
olika uppträdanden. Välkommen som 
besökare och utställare!

Foto: SWEEDS 
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Garpedansberget
Förutom en stor samling hällristningar och 
norra Europas enda trekantiga torg kan 
Gamleby stoltsera med ett förtrollat utkiks-
berg där nästan hundra trollskulpturer kantar 
vandringsstigen som leder till toppen. Där-
ifrån är utsikten över Gamlebyviken minst 
sagt trollbindande. Sommartid anordnas 
populära sagovandringar för barn, med 
trollmor Grimhild i egen hög person. 

Ormar och kaniner
Sommartid kan du se alla djuren på Gamleby-
gymnasiet. Du guidas i liten grupp bland 
mängder av ormar, fåglar, fiskar, kaniner, 
och andra djur. Biljetter till Grimhild och 
djurvisningen finns att köpa i campingre-
ceptionen hos KustCamp Gamleby.

Handel
I Gamleby finns ett stort utbud av restau-
ranger, kaféer och butiker. Förutom livs-
medel finns både systembolag och apotek 
och flera specialbutiker, ex elaffär, järn-
handel och textilbutik. Gamleby har också 
ett särskilt rikt utbud av second hand, antikt 
och kuriosa.

KustCamp Gamleby vid Hammarsbadet
Gamlebys fyrstjärniga camping är den närmsta 
campingplatsen vid havet för den som besöker 
Astrid Lindgrens värld. Den har ett fint läge  
vid Gamlebyviken och på campingen finns en 
uppsjö av aktiviteter, fräscha servicebyggnader, 
fina stugor för uthyrning och husvagnsplatser 
med havsutsikt. Gamlebyviken är ett av 
Sveriges bästa gäddfiskevatten och självklart 
kan du hyra såväl roddbåtar som motorbåtar 
med styrpulpet på campingen. Nytt för i år är 

att du kan hyra Segways! På campingen finns 
den populära restaurangen Bad1 som erbjuder 
en omväxlande meny med uppskattade pizzor 
och vällagad mat och en uteservering med en 
fantastisk utsikt över Gamlebyviken (tfn 0493-
105 74, www.bad1.se).

Gamleby
Gamleby var en viktig handelsplats redan på Vikingatiden och före  
1433 var det faktiskt just här som staden Västervik låg. Idag är Gamleby  
kommunens andra största ort, med ett stort handelsutbud och dessutom  
en modern fyr stjärnig camping precis intill Gamlebyvikens lugna vatten  
och med roddavstånd till skutvarvet på Casimirsborg. 

0493-102 21, www.campa.se
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ICA Nära Kusten i Loftahammar

0493-610 05, www.icakusten.se

Få mer tid för skärgårdslivet – bunkra och gör 
dina ärenden i Loftahammar! I MarinCenters 
gästhamn kan du tanka, äta gott och över-
natta. Härifrån är det promenadavstånd till 
ortens fina ICA-butik, som har allt du kan 
tänkas behöva under din vistelse i skärgården.

Fullt sortiment  
och uttagsautomat
Butiken har fullt sortiment av livsmedel och
delikatesser, en fräsch frukt- och grönsaks-
avdelning, fina charkprodukter, en fiskdisk  
i samarbete med Kårö Fisk och nygrillade 
produkter  från den egna grillen. Butiken är 
ombud för Svenska Spel, Schenker, DHL, 
Systembolaget, Apoteket och Posten.

Öppettider
15/6–30/8: alla dagar kl. 8–21. Övriga året: 
måndag–lördag kl. 9–19 och söndag kl. 10–16. 
Gilla oss gärna på Facebook (www.facebook.
com/icakusten)och få information om aktuella 
erbjudanden, extra öppettider mm. 
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ICA-handlare Mattias Hultman.

MarinCenter
MarinCenter är en av ostkustens mest kompletta 
marinor, med 400 bryggplatser (varav 50 gäst-
platser) utrustade med el, vatten och be lysning.  
Vi har full service och vinterför varing både ute 
och inne. Auktoriserad service för Yanmar, 
Volvo, Mercury och Mercruiser. Service-
byggnad,tillbehörsbutik, sjömack och sjökrog. 

Kontakt MarinCenter:  
0493-613 15, 070-530 89 12, www.marincenter.se

Hammarsbadet i Gamleby.



Åretruntöppet kafé 
Mysigt kafé med havsutsikt, fika med  
hembakta kakor, smörgåsar och kulglass.  
Kontakt: 0490-702 06,www.vibryross.org

Havsstugor och ställplatser 
Enkla stugor med badbrygga, fem meter från 
havet. Ställplatser för husbilar, för er som vill 
njuta av sann gästhamnskänsla. 
Kontakt: 0490-702 06, www.vibryross.org

Blankaholms Lanthandel
Öppet: v 26–32 alla dagar kl. 9–19, övriga  
året må–lö (ring för tider). Apoteks- och  
systembolagsombud.  
Kontakt: 0490-700 12,  
www.blankaholmslanthandel.se

Hantverksmarknad 1 augusti
Traditionell marknad med svenskt hantverk, 
allmogebåtsroddare mm.  
Kontakt: 070-221 23 30

Blankaholms naturcamping
Välkommen till vår lugna och familjevänliga 
tält- och husvagnscamping, naturskönt be -
lägen alldeles vid havet! Barnvänlig badplats 
med trampolin och nära till affär. Nyrenoverat 
servicehus med duschar och toaletter. Vi har 
även fem campingstugor med 2–4 bäddar. 
Kontakt: 072-730 42 91,  
www.blankaholmscamping.se

www.vastervik.com www.vastervik.com

Blankaholm
I "det lilla vänliga samhället i söder" finns mycket att upptäcka.  
Övernatta, utforska naturen, ta en tur med skärgårdsbåten och njut  
av vacker träkonst. På orten finns ett åretruntöppet kafé och lanthandel. 

BLANKAHOLM
Blankaholms Gästgiveri
0490-701 87, www.blankaholmsgastgiveri.se
Blankaholms Havsstugor
0490-702 06, www.havsstugor.se
Blankaholms Naturcamping
073-046 82 49, www.blankaholmscamping.se

GAMLEBY
Gamleby Bed & Breakfast
0493-100 07, 070-864 97 94  
www.gamleby-bab.se
KustCamp Gamleby
0493-102 21, www.campa.se

GRYT / VALDEMARSVIK
Eköns Camping
0123-402 83, www.campa.se
Gryts Varv
0123-128 06, www.grytsvarv.se

LOFTAHAMMAR
Charlottenlunds B&B
0493-610 72, www.sturesbageri.se
Hallmare Havsbad Camping
0493-613 62, www.hallmarehavsbad.se
Hula Gård i Loftahammar
0493-617 59, 070-508 28 58,  
www.hulagard.se
STF Vandrarhemmet Trillin
0493-611 10, www.tattohavsbad.se
SWEEDS stuguthyrning
0493-610 01, www.sweeds.se
Tättö Havsbad & Camping
0493-613 30, www.tattohavsbad.se

ÖVERUM 
STF Överums Vandrarhem
0493-303 02, www.overum.nu

VÄSTERVIK
BEST WESTERN PLUS 
Västerviks Stadshotell
0490-82 000, www.stadshotellet.nu
Centralhotellet Sweden Hotels
0490-895 50, www.centralhotellet.com
Gränsö slott
0490-824 30, www.granso.se
Hotell Fängelset
076-136 89 66, www.hotellfangelset.se
Hotell Park
0490-108 06, www.hotellpark.se
Västervik Resort-Lysingsbadet
0490-25 80 00, www.lysingsbadet.se
Tobo B&B
070-496 15 48, www.tobobedbreakfast.se

SKÄRGÅRDEN
Björkö Gård
0493-615 35, www.bjorkogard.se
Flatholmen
073-641 81 12, www.flatholmen.com
Gärdsholmen
0493-401 69, 070-962 28 50  
www.gardsholmen.se
Hasselö Vandrarhem och stugor
0490-911 30, www.hasselo.com
Idö
070-285 80 04, www.idoskargardsliv.com
Rågö
0493-610 55, www.rago.nu
Smågö
0490-911 40, www.smago.se
Stora Grindö
070-867 06 75, www.laxboa.com
Örö
0490-270 17, 073-628 90 78  
www.wistroms.se
 

Hotell Park Västervik
Mysigt, ombonat och nästan som 
hemma. På Hotell Park kan du välja ett 
rum som passar just dig, litet, stort, med 
kök, högst upp, eller egen utgång till träd-
gården. Njut av din frukost på vår mysiga 
innergård. Hotellet är beläget mitt emot 
resecentrum ett stenkast ifrån skärgårds-
båtarna samt butiker och restauranger.  
Vi hyr också ut cyklar och kajaker. 
Kontakt: 0490-108 06, www.hotellpark.se
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Blankaholms  
gästhamn
Familjär gästhamn med väl skyddat läge.  
El, vatten, dusch och latrintömning. 
Sommarrestaurang och kajakuthyrning  
finns i området. Kontakt: 070-388 86 88,  
www.blankaholmsgasthamn.se
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Blankaholms 
Gästgiveri 
Bo bekvämt på vårt charmiga gäst giveri, 
med plats för 20 nattgäster. I huset finns 
bastu och relax. Maten är skärgårds inspi-
rerad med marockanska inslag. Avnjut den 
inomhus till Gösta Holmérs vackra träkonst 
eller på vår ute servering. Musikunder-
hållning varje lördag i juli och början  av 
augusti. En nyhet för året är att vi öppnar  
ett större galleri i smedjan.  
Kontakt: 0490-701 87, 070-607 01 87 
www.blankaholmsgastgiveri.se

Övernatta
Sov gott på hotell med stadsvimmel 
utanför dörren, i en stuga nära havet 
eller varför inte i en husvagn på en  
modern campingplats i norr eller  
söder? I Västerviksområdet finns 
många olika boenden att välja mellan.  
Läs mer på www.vastervik.com

M/S Blanka gör rundturer i skärgården.
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Gryts varv
Alldeles intill, om du 
tar sjövägen, ligger 
Gryts varv, som  
lyfter fritidsbåtar 
upp till 52 m och 
har såväl hotell  
som konferens-
anläggning med en 
förstklassig restaurang 
på området. Boka bord och 
avnjut en riktig god middag!  
Kontakt: 0123-128 06, www.grytsvarv.se

Ostkustenkajak 
På Ostkustenkajak,  
i anslutning till cam-
pingen, kan du hyra 
havskajak och allt 
du behöver för ditt 
äventyr i skärgår-
den. Även uthyr-
ning av cyklar och 
paketlösningar. 
Kontakt: 073-041 03 88, 
www.ostkustenkajak.se

KustCamp Ekön 
Längst i norr gränsar Tjust skärgård till en annan vacker arkipelag – Gryts skärgård. 
Här finns Eköns fyrstjärniga campingplats med Ostkustens bästa läge, så långt ut  
i havsbandet du kan komma utan att åka båt, men ändå bara 20 minuter från E22. 

KustCamp Ekön ligger mitt i den genuina 
skärgårdsmiljön i Eköns naturreservat, med 
släta badklippor, havet och frihetskänslan 
utanför husvagnsdörren. Målsättningen är att 
bli hela Ostkustens bästa campingplats och 
redan nu är man en bra bit på väg, med den 
nybyggda servicebyggnaden som erbjuder 
hög standard och ett rymligt gästkök med  
restaurangdiskmaskiner och panoramafönster 
ut mot vattnet. Förutom 13 stugor och ca  
220 huvsvagnsplatser, finns villavagnar och 
hus bilsplatser med förstärkt underlag. 

Campingens uppskattade restaurang har stor 
uteservering med havsutsikt och här bjuds god 
mat i fantastisk miljö. Sommartid anordnas 
musikquiz och trubadurkvällar. 

Naturreservat
Campingen ligger mitt i Eköns naturreservat, 
som är ett eldorado för det rörliga friluftslivet, 
med fantastiska badberg, en klappersten-
strand och ett uppskattat barnbad. I närheten 
finns Gryts lilla skärgårdssamhälle och bara 
någon kilometer bort ligger Fyrudden, som  
är en historisk lotsstation och bunkerplats  
för båtar. Idag är Fyrudden en av flera viktiga 
knutpunkter för Östergötlands skärgårds-
trafik, bland annat till välkända fiskeläget 
Harstena.

0123-402 83, www.campa.se
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www.granso.se |  Te l :  0490-824 30 |  E-post :  in fo@granso.se 

fr.945:-/pers
Inkl frukost och fri till-
gång till spa och relax.

BEAUTY BY THE SEA - LYX & NJUTNING VID HAVET

Koppla av i
badrock 

och tofflor...

Gränsöslott
Hotell & Spa i Västervik

����
Boka in dig vardag som helg! Gränsö slott är en
fyrstjärnig superiorklassad och privatägd resort
med härligt spa, pooler och flytande Beachhouse.
47 lyxiga rum med havet precis utanför ditt fönster.
Njut av läckra supéer i riktig slottsrestaurang.

Funderar du på att sälja ditt skärgårdsställe?
Vi har många kunder som letar efter skärgårdsdrömmar, såväl enkla som exklusiva.
Genom vår breda marknadsföring, lokala kännedom och långa erfarenhet hjälper vi
dig hela vägen till en lyckad och trygg bostadsaffär.

Anders Linda Maria Ingemar Anna Frida Christin Jonas Mari

Kvarngatan 15 Västervik | 0490-822 40 | www.vastervik.svenskfast.se

Din fiskebutik i centrala Västervik, med 
allt för sport- och yrkesfiske: nät, drag,  

Grundéns regnsställ mm. 
Strömsgatan 21, tfn 0490-151 00 

Smålandskustens skärgårdsförening är en ideell för-
ening som verkar längs med hela Smålandskusten för  
att främja skärgårdens näringsliv, förbättra de bofastas 
levnads villkor samt skydda och vårda skärgårdens miljö. 
Medlemsavgift: 150 kr till pg 83 34 09-6. Kontakt:  
Åsa Nilsson, tfn 073-641 81 12, www.smalandskusten.se

Bli medlem  
i skärgårdsföreningarna

Mellanskärgårdens Intresseförening är en ideell före-
ning som verkar för en god miljö och en livskraftig utveck-
ling av skärgården, genom förbättrade kommunikationer 
och ökade möjligheterna för boende och näringsverksam-
het. Medlems  avgift: 150 kr till bg 5015-4798. Kontakt: 
Lina Johansson, tfn 070-467 63 52, www.flundra.com 

Välkommen till din kompletta 
marina i VästerVik 

FUllserViCe-
anläGGninG
FÖr din BÅt

Gästhamn

sommarplatser 

Verkstad 

FÖrsäkrinGsärenden 

sjÖmaCk

tFn 0490-56 67 09, BarlastGatan 3 
www.pampas.se
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Byt till en bättre bank, du också.

Funderar du 
på att byta bank?
SMS:a enbättrebank följt av 

ditt för- och efternamn 
till 711 20 så 

kontaktar 
vi dig. 

Tjustbygdens Sparbank har inga externa ägare som kräver 
utdelning. Istället styrs vi av våra kunder via en lokal stiftelse, 
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Överskottet återinvesteras i 
verksamheten och i den lokala marknaden. På så sätt bidrar du 
som kund hos oss till utvecklingen i din egen kommun.

Tillsammans har vi under alla år haft förmånen att förverkliga 
goda idéer, visioner och drömmar inom både idrott, kultur, 
samhällsutveckling och näringsliv. 

Vår övertygelse är att genom att vara långsiktiga och uthålliga 
så kommer fler och fler upptäcka och uppskatta värdet av att 
vara kund i en bank som bryr sig om, och engagerar sig i det 
lokala samhället.

Alla behöver ju ha en bank, så varför inte göra ett aktivt val 
och välja en bättre bank som gör skillnad?

Ring oss på 0490-81 50 00 eller kontakta oss via e-post, info@tjustbanken.se. 

Du är också hjärtligt välkommen in till något av våra kontor.

Läs mer om vårt engagemang i bygden på enbättrebank.nu
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VI ÖNSKAR DIG EN SKÖN

SOMMAR

MINIHUSET! 
Vi tar emot alla barn 

mellan 3-10 år. 
Vi pysslar och leker 

när Du handlar. 

Handla på nätet! 
Leverans hem, till båten eller

husvagnen. Vi har flera pick-up-points  
för båtkunder. Välkommen in på hemsidan.

 

http://matvaran.se/vastervik

Välkommen till vår 
fina sommarstad!  
 

ICA Maxi i Västervik är lite mer än 
en vanlig matbutik.  
Hos oss hittar Du Hem & Fritid 
med grillar, badkläder och böcker...
bland mycket annat!  
Vi har även Bageri, manuell Fisk- & 
deli-disk, salladsbar, stor och härlig 
Frukt & Gröntavdelning, Café, 
kundtjänst med Post och Spel. 
 

Känn Dig riktigt välkommen!

med personal 

Se öppettider på maxivastervik.se



www.vastervik.com

foto: Ocean Discovery

Skonaren Vega
Förra året vann Vega den prestigefyllda 
pokalen vid Tall Ships Race. I år seglar hon 
åter i racet, som startar från Belfast i 
Irland. Välkommen att boka plats på seg-
ling utefter kusten, på kortare eller längre 
sträckor mellan Stockholm–Västervik –
Simris hamn–Halmstad. Från Halmstad till 
Belfast går Vega genom Caledonian Canal. 
På första racet Belfast–Ålesund finns plat-
ser för både unga och äldre (hälften av del-
tagarna måste vara mellan 15 och 25 år).

Vega avgår från Stockholm den 29 maj. 
Den 22 juli är hon i Ålborg och har för-
hoppningsvis vunnit pokalen igen!

Kontakt: 070-878 64 92,  
www.skonarenvega.se

Kajakuthyrning
Blankaholm kajakuthyrning,  
070-388 86 88, www.paddelland.se
Hasselö, 0490-911 30, www.hasselo.com
Idö, 0490-285 80, www.idoskargardsliv.com
Västerviks Sjömack, Västervik  
072-500 45 45, www.sjomackenvastervik.se
Tjust Sport & Kayak, Loftahammar  
073-510 93 91, www.tjustsport.se
Nordic OutdoorGuiding, Västervik  
073-337 23 36, www.outdoorguiding.se

Upplev havet med RIB-båt 
Upplev den Småländska skärgården på nära håll med ett fartfyllt 
äventyr i RIB-båt. Ni glider fram i sakta mak på spegelblankt vatten 
eller svävar bland vågorna i hisnade fart. Boka en snabb resa mellan 
Kalmar, Öland och Västervik eller en resa med strandhugg. 
Upplevelsen skräddarsys efter era önskemål!

Kontakt: 070-444 57 08, www.upplevhavet.se

Västerviks Sjömack  
och kajakuthyrning
Upptäck Västerviks fantastiska skärgård. 
Hos oss kan du hyra nya kajaker från Point 
65. Kajakerna lämnas och hämtas vid vår 
brygga på Barlastgatan, vid  
Västerviks Sjömack. Här  
finns personal som  
hjälper dig varje dag 
under sommarlovet. 
Paddel och flytväst 
ingår och vi har  
även kartor med 
märkta leder. 

Boka online:  
www.point65.se/boka,  
tfn 072-500 45 45

Små och stora äventyr
Ett besök i 1500-talets marina miljö, en RIB-båtstur i hisnande 
fart eller en stilla naturupplevelse med kajak. I Tjust skärgård 
finns något för alla som älskar vatten, små och stora äventyr.
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Skräddarsydda fiske-
äventyr i Sveriges 

vackraste skärgårdar.

Winters  
Fiskeguidning
Följ med på Winters skräddarsydda fiske-
guidningar efter gädda, abborre, havsöring 
och torsk, i Sveriges vackraste skärgårdar.  
Vi erbjuder även små och exklusiva kurser  
i flugfiske, både för nybörjare och mer 
er farna fiskare. Varmt välkomna att boka 
din fiskeupplevelse, med familjen, kompis-
gänget eller företaget!
Kontakt: 070-591 47 31, 
www.wintersfiske.se

Sportfiska
Gärdsholmen, 0493-401 69, 070-962 28 50  
www.gardsholmen.se
Hasselö, 0490-911 30, www.hasselo.com
Rågö, 0493-610 55, www.rago.nu
Smågö, 0490-911 40, www.smago.se 
Winters Fiskeguidning  
070-591 47 31, www.wintersfiske.se

Västerviks Museum
I den idylliska miljön på Kulbacken ligger 
Västerviks Museum – ett perfekt utflykts-
mål för stora som små! 
Från utkikstornet har 
ni en fantastisk 
utsikt över 
Västervik. På 
museet kan ni  
se den unika 
utställningen om 
1500-talsfartyget 
Mars, dåtidens största 
fartyg som sjönk under  
ett brinnande sjöslag utanför Öland 1564. 
Nu visas bärgade föremål som silvermynt, 
skeppstimmer, en lavett och kanoner, samt 
ett fantastiskt film- och fotomaterial som 
förflyttar er ner till vrakplatsen, 75 meter 
under ytan. 

Kontakt: tfn 0490-211 77 
www.vasterviksmuseum.se
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M/S Freden och M/S Sladö
M/S Freden trafikerar Hasselö och har plats för 150 passagerare 
(varav 60 på soldäck och 60 sittande i salongen). Ombord finns 
kafé och servering med fullständiga rättigheter. M/S Sladö har 
plats för 92–120 passagerare och trafikerar Idö. Ombord finns 
möjlighet att sitta både inne och ute.

Chartrade turer
Under vår och höst kan du boka våra fartyg för en egen skärgårds-
tur med företaget, föreningen eller det privata sällskapet. Gör en 
rundtur i skärgården eller varför inte en hel dagsutflykt med båt-
resa, måltid och aktiviteter på någon av öarna.

Res reguljärt med skärgårdsbåt från Västervik till Hasselö och Idö. Från Skärgårdsterminalen  
i centrum avgår turer, via Gränsö slott och Lysingsbadet, hela sommaren. Hoppa ombord  
och njut av en härlig båtfärd innan du kliver av i Sveriges vackraste skärgård!

Båtresan till skärgården
Ett fartfyllt äventyr i RIB-båt, en lugnare kryssning med 
skärgårdsbåt eller en helt egen taxibåt – vare sig du vill  
ha en snabb transport eller en längre rundtur, så finns  
det många olika sätt att ta sig ut till öarna i skärgården.

Idö  
Skärgårdstransporter
Båttaxi (max 12 personer) i bekväm hytt. 
Skärgårdstransporter upp till 3,5 ton last.  
Boka: 070-566 77 38  
bokning@idoskargardsliv.com

Molanders 
Båttransporter
Boka din egen båtresa i skärgården! Anna-Pia 
hälsar er välkomna ombord på den fina taxi-
båten Vilda, som är stationerad på Björkö. 
Önskar ni en rundtur eller en snabb transport 
till ert resmål, så finns vi här för er. Vi tar upp 
till 12 passagerare. 
Kontakt: 0493-618 08, 070-671 39 14  
www.molandersbattransporter.se

TIDTABELL

Måndag 
fr Gränsö kanal:  fr skärgården:
kl 7.40, 11.00,  kl 7.20, 10.20, 
12.00, 13.15  11.30, 12.55

Tisdag
fr Gränsö kanal:  fr skärgården:
kl 7.40, 13.15, 14.00 kl 7.20, 8.30, 12.55

Onsdag
fr Gränsö kanal:  fr skärgården: 
kl 7.40, 11.00,  kl 7.20, kl 10.20,
12.00, 14.15  11.30, 13.55

Torsdag
fr Gränsö kanal:  fr skärgården: 
kl 7.40, 14.00  kl 7.20, kl 8.30

Fredag
fr Gränsö kanal:  fr skärgården: 
kl 7.40, 11.00,  kl 7.20, 10.20,
12.00, 13.15, 17.00 11.30, 12.55, 16.30

Söndag
fr Gränsö kanal: kl 16.30 
fr skärgården: kl 16.00

BOKNING 
Blå turer: Molanders Båttransporter  
(tfn 070-671 39 14). 

Röda turer: Solidö Skärgårdstaxi  
(tfn 0490-910 19).

Gröna turer: Hasselö (tfn 070-467 63 52).

Båtturer året runt
När det inte är sommar kan du resa 
reguljärt i mellersta skärgården (ex 
Södra Malmö, Norra Malmö, Hasselö, 
Smågö, Rågö och Björkö) med post- 
och skolbåt till/från Gränsö kanal 
utanför Västervik. OBS! Alla turer 
måste bokas senast dagen före och 
tider och möjliga avgångsbryggor kan 
variera. Ring för information! 

Ta båten till centrum med Ringlinjen
En ringlinje mellan de tre bryggorna Västervik, 
Gränsö slott och Lysingsbadet gör det enkelt att 
resa med båt inom stan. Köp en dagsbiljett för 
50 kr och res så mycket du vill mellan de tre 
bryggorna. Biljetter säljes ombord!070-265 09 01, 070-217 68 52, www.vasterviksskargardsturer.se

Västerviks skärgårdstrafikMarqua 
Sjötransporter
Vi hjälper dig med transporter i skärgården, 
såväl persontransporter som material.
Vår båt kan ta 12 passagerare eller lasta  
ett ton. Hemmahamn är Hasselö.
Kontakt: Johan Rindmyr, 070-444 60 00
contact@marqua.se, www.hasselo.com

Kråkelund  
Dyk- & Sjöentreprenad
Skärgårdstransporter upp till 10 ton,  
båttaxi, post, sjukresor och svävartrafik.
Kontakt: Marcus Höglund, 070-444 57 08

M/S Freden angör 
Hasselö Sand.

Flera taxibåtar 
Solidö Skärgårdstaxi (max 20 pers)
0490-910 19, www.solido.se
Smågö Service 073-055 11 40



Skärgårdstrafik
Ta båten till Sveriges vackraste skärgård. Res från Västerviks centrum, Gränsö slott eller Lysingsbadet  
till Hasselö och Idö. Från Loftahammar går en båt till Rågö och från Blankaholm kan du åka rundtur! 

Pris: 100 kr/enkel resa, 200 kr/rundtur (barn 4–12 år reser för halva priset och barn under 4 år gratis) 
Boka biljett: Köp din biljett online på www.vastervik.com eller direkt vid Skärgårdsterminalen i Västervik. 

Pris: 90 kr/vuxna och 45 kr/
barn 4–12 år. Obs! Max 12  
passagerare per tur.  
Kontakt: 0493-610 55.

Blankaholm  
(M/S Blanka)
Under sommaren avgår skär-
gårdsturer med M/S Blanka  
från ”Längsta bryggan” kl 14.00 
varje tisdag, torsdag och söndag. 
Ta med fika eller beställ i restau-
rangen bredvid. Pris: 120kr/vx, 
60 kr/bn (under 15 år).
Boka biljett: 070-388 86 88 
www.blankaholmsturer.se

Kvällstur Hasselö
Tis. och tors. i juli avgår båt  
från Hasselö till Gränsö kanal 
kl. 20.45 (vid middagsbokning). 
Boka: 070-234 96 88


