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Björkö (sid 8)
På Björkö, som omnämnts som ”Sveriges vackraste ö”, kan du hyra 
boende i stugor, jakt- och fiske turism. Ön är också hemmahamn  
för ett av skär gårdens båttaxiföretag. Gästbrygga finns.

flatholmen (sid 17)
På den lilla ön Flatholmen erbjuds uthyrning av stugor , konferens-
lokal och guidade promenader.

Gärdsholmen (sid 8)
I havsviken Syrsan finns den lilla ön Gärdsholmen där det bedrivs 
tradi tionellt fiske och fiskrökeri, uthyrning av stugor och skräddar-
sydda fiske paket med båt, guide och utrustning.

hasselö & sladö (sid 10–11)
Hasselö är en levande ö, med sandstrand och naturreservatet Sladö. 
Här finns restaurang, lanthandel, kafé, uthyrning av cyklar, havs-
kajaker, båtar och badtunna, åretruntöppet vandrarhem, gästhamn, 
vandringsleder, guidningar och rundturer med traktor och vagn.

idö (sid 12–13)
I ytterskärgården ligger den före detta lotsplatsen Idö med skär-
gårdskrogen på höjden. På ön finns även kafé, gästhamn, kajak-
uthyrning, boende i båtmansstugor och örn- och sälsafari.

rågö (sid 9)
Rågö är naturreservat och en verklig idyll i inner skärgården, med 
skärgårdskultur, träbåtar, vandringsleder, klippbad och sandstrand. 
På ön finns servering , vandrarhem och gästhamn. 

smågö (sid 9)
Smågö är hemmahamn för skär gårdens lastpråm. Här kan du hyra 
boende i ett fint skärgårdshus med fantastisk utsikt, jakt- och fiske-
turism, företagsarrangemang och konferenser.

stora Grindö (sid 8)
I det pittoreska, gamla fiskeläget på Stora Grindö bedrivs traditio-
nellt fiske och modern laxodling. På ön finns fiskbutik, servering  
och en gästbrygga för dagsbesökare.

Örö (sid 17)
Örö ligger längst i söder. Här finns bokningsbar måltidsservering 
och uthyrning av boende och bastu.

TJUST SKÄRGÅRD

Loftahammars turistinfo
Centrumhuset, 590 95 Loftahammar
Tfn 0493-681 65
turistinfo@loftahammar.com
www.loftahammar.com
Öppet sommartid

VästerViks turistByrå
Rådhuset, Stora Torget
Tfn 0490-25 40 40
Fax 0490-25 40 45
turistbyran@vastervik.se
www.vastervik.com
Öppet året runt

BLankahoLms turistserVice
Gästhamnsreceptionen, 593 97 Blankaholm 
Tfn 0490-70206, 070-388 86 88
www.vibryross.org

Naturhamn Livsmedel Gästhamn Sjömack Latrintömning Båtbottentvätt Skärgårdstrafik  
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Det lilla samhället Loftahammar ligger mitt i skärgården.

upplev Loftahammar
Loftahammar har mycket att erbjuda besökare, 
vare sig du gör en dagsutflykt eller övernattar  
i området. Flanera runt i marinan, ät gott på 
någon av restaurangerna, fika på ortens alldeles 
egna hembageri eller i glassbaren mittemot. 
Missa inte det lilla konstgalleriet som ligger i 
Källvik och har utställningar hela sommaren. 
Ett besök vid Loftahammars Hembygdsgård 
är också en trevlig utflykt. Glöm inte heller 
badkläderna – i Loftahammar finns flera rik-
tigt fina sandstränder och även badklippor att 
ta ett dopp vid! 

handla
I Loftahammar finns en välsorterad ICA-
butik bara några hundra meter från gäst-
hamnen. Utanför kan du köpa färsk och rökt 
fisk. På orten finns också en mysig present-
butik och marinorna har butiker med försälj-
ning av båttillbehör.

aktiviteter 
Loftahammar kan stoltsera med en av om -
rådets finaste golfbanor och på orten finns 
uthyrning av cyklar, båtar och kajaker. Det 
anordnas även vattensporter och under hela 
sommaren erbjuder ortens aktiva båtsällskap 
seglarkurser för både barn och vuxna.

ta dig ut i skärgården 
Loftahammar ligger praktiskt taget mitt i
skärgården. Står du med fötterna på stranden
så ser du ut till öarna. I Loftahammar kan  

 
du hyra båt och kajak men är du osäker på 
navigeringen finns möjlighet att boka rundtur 
eller transport med någon av skär gårdens  
taxibåtar: Solidö Skärgårdstaxi (0490-910 19), 
Molanders Båttransporter (070-671 39 14) 
eller Smågö Service (073-055 11 40).

Loftahammar utställningen  
30/8–1/9 2013 
Den stora händelsen 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 anord-
nas en kortege genom samhället och många 
olika uppträdanden. Välkommen som besö-
kare och utställare! www.loftahammar.com

speLa GoLf och seGLa  
i skärGårdsidyLLen…

Loftahammars Båtsällskap 
Vi finns vid Sandbyhovs-
bryggan och arrangerar 
seglarskola. Under juli 
har vi nya kursstarter 
varje måndag. Övriga 
tider arrangerar vi 
kurser enligt dina 
önskemål. Vi har 
utbildade instruktö-
rer och vår seglarskola 
är godkänd av Svenska 
seglarförbundet. Vi seglar 
med Optimistjollar, Tera sport,  
Feva XL, 2-Kronor och 606:or.  
Kontakt: 076-769 95 05,  
www.loftahammarsbatsallskap.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 turistinfo
Turistinfo är öppet maj t o m september och 
finns i Centrumhuset mitt i Loftahammar.  
Vi hjälper dig gärna med råd och information. 
Välkomna! Kontakt: 0493-681 65,  
www.loftahammar.com

Loftahammar
det lilla skärgårdssamhället Loftahammar är ett riktigt sommarparadis, som  
lockar tusentals besökare från när och fjärran. Vintertid bor knappt 800  
per soner i området men sommartid mångdubblas befolkningen och samhället  
sjuder av liv och rörelse. Gör en dagsutflykt – med bil eller båt, eller varför inte 
övernatta och se mer av området? i Loftahammar finns flera campingplatser,  
gästhamnar, vandrarhem och stugor att välja mellan.

BåtVarV och  
mysiG presentButik…

Båtrenoveringar
Välkommen till vårt fullservicevarv med verk-
stad och försäljning av båttillbehör, nya och 
begagnade båtar och motorer. Vinterförvaring 
både ute och inne och uthyrning av brygg-
platser. Sommartid har vi även förmedling  
av uthyrningsbåtar veckovis. 

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

BirgittaBoden
Loftahammars mysiga butik med antikt, nytt
och kuriosa. Där hittar du allt från möbler
till smycken, den perfekta presenten, gammal-
dags godis m m. Upplev nostalgi och modernt,
gammalt och nytt – allt i en härlig blandning!
Öppet från maj till september (från midsom-
mar till mitten av augusti: tisdag–lördag, övrig 
tid: helger). Kontakt: 0493-640 48,
070-798 66 88, www.loftahammar.com
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ica nära kusten i Loftahammar 
Få mer tid till skärgårdslivet – bunkra och gör 
dina ärenden i Loftahammar! I MarinCenters 
gästhamn kan du tanka, äta gott och övernatta 
och härifrån är det promenadavstånd till 
ortens fina ICA-butik.

fullt sortiment
Butiken har fullt sortiment av livs-
medel och delikatesser, en fräsch 
frukt- och grönsaksavdelning och 
fina charkprodukter. Allt du kan 
tänkas behöva under din vistelse i 
skärgården finns på ICA Nära
Kusten – till bra priser och med 
hög service.

Gym och spa i källaren
I källaren under ICA-butiken finns 
Svettpärlan Gym och Spa, där du kan motio-
nera, bada bastu och ta ett dopp i jacuzzin.

Öppettider
17 juni–1 september har vi öppet alla dagar kl. 
8–21. Under övriga dagar på året har vi öppet 
måndag–lördag kl. 9–19 och söndag kl. 10–16.

0493-610 05, www.icakusten.se

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. I vår servicebyggnad finns tillbehörs-
butik och sjömack och intill ligger  även Sjökrogen 
(0493-619 10). 

Kontakt MarinCenter: 0493-613 15,  
www.marincenter.se
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skärGårdsidyLLen 
Loftahammar…

Övernatta
Bjursunds familjecamping 
073-038 64 95 (Högsäsong: 0493-612 96)
Charlottenlunds B & B 
0493-610 72, www.sturesbageri.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 
070-572 02 22, www.sweeds.se
Tättö Havsbad & Camping 
0493-613 30, www.tattohavsbad.se

mat och dryck
Stures bageri, kafé och restaurang 
0493-610 72, www.sturesbageri.se
Sjökrogen restaurang & bar  
0493-619 10, 070-480 62 42  
www.sjokrogen.net
Café Glassfyren  
070-572 02 22, www.sweeds.se
Tättö Havskrog  
0493-610 10

aktiviteter/utflykter
Källviks Brunns Galleri 
070-964 79 89, www.stenhammar.se
SWEEDS cykel- och båtuthyrning,  
vattensporter och lekar 
070-572 02 22, www.sweeds.se
Loftahammars Golfklubb 
0493-689 22, www.loftahammarsgk.se
Loftahammars hembygdsgård i Aleglo 
0493-620 62, www.hembygd.se/loftahammar 
(öppet efter förfrågan, frivillig entré)

Loftahammars intresseförening
… är en ideell förening som arbetar för en  
livskraftig utveckling av Loftahammar.  
Kontakt: 0493-615 16, www.loftahammar.com

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

sWeeds 
stuguthyrning
SWEEDS erbjuder kompletta semesterhus  
i Loftahammar. Det är högkvalitativa hus för 
upp till tio personer, som är perfekta för unga 
familjer och vänner att tillbringa en semester 
fylld med avkoppling och aktiviteter i. 

Båtuthyrning
Hyr motorbåt på SWEEDS och upptäck  
skärgården! Sätt kurs mot en helt egen ö eller 
lugnt vatten, för att bada, dyka eller grilla.

cykeluthyrning
Om du letar efter något roligt att göra kan du 
hyra cykel på SWEEDS. Upplev den vackra 
naturen på nära håll och känn dig nyttig efter 
en givande dag i sadeln.

café Glassfyren 
På Glasscafét i Centrumhuset kan du njuta av 
en kopp cappuccino eller espresso, svalkande 
glassar, nygräddade våfflor och goda kakor! 
På vår glassmeny finns många olika smaker att 
välja emellan. Vi erbjuder obegränsat, gratis 
internet för alla våra kunder.

Vattensporter
SWEEDS erbjuder spännande aktiviteter, till 
exempel fisketurer, vattenskidåkning, wake-
board och funtube – roliga aktiviteter för att 
komma igång och få adrenalinet att flöda.

Lokalt hantverk och souvenirer
I Centrumhuset hittar du vår butik, där du  
kan köpa lokalt hantverk, souvenirer och 
presenter . Välkomna!

070-572 02 22
www.sweeds.se

ICA-handlare Mattias Hultman.



Gärdsholmen, 0493-401 69, 070-962 28 50 
www.gardsholmen.se
Idö, 0490-285 80, www.idoskargardsliv.com
Flatholmen, 073-641 81 12,  
www.flatholmen.com
Smågö, 0490-911 40, www.smago.se
Örö, 0490-270 17, 070-652 70 60  
www.wistroms.se
Björkö Gård, 0493-615 35, 073-326 83 70 
www.bjorkogard.se
Hasselö Vandrarhem, 0490-911 30  
www.hasselo.com
Rågö Vandrarhem, 0493-610 55  
www.rago.nu
Stora Grindö, 070-867 06 75, 0493-614 32, 
www.laxboa.com

sportfiska… 

Björkö Gård, 0493-615 35, 073-326 83 70 
www.bjorkogard.se
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 

rågö och smågö
Rågö naturreservat är ett riktigt smultronställe 
med sin gamla bebyggelse och vackra natur. 
På ön finns måltidsservering, vandrarhem och 
gästhamn. Här finns också ett litet museum 
och en båtverkstad där föreningen Tjust 
Allmogebåtar verkar för att vårda och bevara 
gamla bruksbåtar. På Rågö huserar familjen 
Hultberg från grannön Smågö. 

rågöbyns servering
I Rågöbyns hemtrevliga servering tillagas all 
mat från grunden. Här serveras såväl kaffe och 
hembakat, som smörgåsar, sallader och enkla-
re rätter. Till förbokade sällskap erbjuds den 
särskilda Rågömenyn, som är baserad på egna 
fiskspecialiteter. Öppet varje dag kl 10–18, 
18/6 –11/8. Kvällar och övriga tider på året 
kan bokas av grupper och större sällskap.

rågö Vandrarhem  
och smågö uthyrningshus 
På Rågö kan du övernatta i tre charmigt reno-
verade boningshus med 20 bäddar i dubbel-

rum och kök för självhushåll. På Smågö 
erbjuds boende i ett exklusivare uthyrnings-
hus med åtta bäddar, vackert beläget på en 
höjd bara hundra meter från vattnet. 

smågö 
Till Smågö hälsar familjen Hultberg gäster 
välkomna året runt, för övernattning, jakt- 
och fisketurism, företagsarrangemang och 
mindre konferenser. Smågö Service erbjuder 
också såväl persontransporter som tyngre 
transporter med pråmfärja (se mer sid 22). 

Båtresan 
Rågö ligger nära Loftahammar. På ön finns  
en avgiftsfri gästhamn med 50 båtplatser.  
Har du inte egen båt så finns det möjlighet  
att boka båttransport med värdarna. 

0493-610 55, 070-584 30 02  
073-055 11 40
www.rago.nu, www.smago.se

det händer på råGÖ…

allsång 18 juli kl 19.00
Allsångskväll med Roger, Elin och David 
Mörk. Servering. Boka: 0493-610 55.

rågödagen 20 juli
Sommarens stora återkommande festdag för 
hela familjen, som går i hampans, råoljans och 
trätjärans tecken.

ted Gärestad, livet och sångerna  
31 juli kl 18.30
Musikkväll med Erik Winqvist. Servering  
av vin, öl och snacks. Boka: 0493-610 55

070-867 06 75, 0493-614 32
www.laxboa.com, info@laxboa.com
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Stora Grindö ligger invid segelleden, i havs-
bandet öster om Loftahammar. I det lilla  
fiskeläget som kurar mellan bergs sidorna, 
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,  
såväl färsk som rökt, eller bli serverad allt  
från en läcker laxmåltid till en kopp espresso  
på bryggan. Det finns goda tilläggnings-
möjligheter för gästande båtar. Besökare  
utan egen båt hjälper vi med sjötransport.  
Obs! Boka alltid bord till serveringen.

konferenser 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. 

Öppet
Laxboa är öppen dagligen kl 10–18, 10/6–
12/8. Måltidsservering till förbokade sällskap! 
Övrig tid: 15/5–30/9 för arrangemang och 
försäljning enligt överenskommelse. 

Väl kommen till Stora Grindö och Laxboa 
hälsar; Håvmästare Jan Hartman med hov!

stora Grindö

Laxboa, i Stora Grindös gamla fiskeläge.

ÖVernatta i 
skärGården…

Rågödagen lockar många besökare varje år.



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!
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Intill Hasselös barnvänliga sandstrand finns gästhamn, lanthandel, servering och cykeluthyrning.

uppLeV  
på hasseLÖ…

dagsutflykt till hasselö
Stor: Båtresa, rundtur med traktor och vagn  
(alt. cykel på egen hand) och skärgårdsbuffé på 
restaurangen. Pris: 470 kr/vuxen, 200 kr/barn. 
Liten: Båtresa och skärgårdslunch vid kaféet. 
Pris: 325 kr/vuxen och 160 kr/barn.

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

konferens i skärgårdsidyllen
Boende, konferenslokal, lunch, fika, frukost, 
rundtur med traktor och vagn och trerätters 
middag. Pris: 1 350/person.

auktion på hasselö
Lördag 13 juli hålls auktion till förmån för  
renoveringen av öns gamla missionshus.  
Lotteri, kaffeservering m m , från kl. 11.30.

midsommar på hasselö
Traditionellt firande vid Hasselö Vandrarhem. 
Dans kring stången, chokladhjul, fiskdamm, 
lekar och kaffeservering, från kl 14.00.

0490-911 30, www.hasselo.com Hyr cykel och trampa på fina cykelvägar.

Middag på Restaurang Sjökanten.
hasselö sand – lanthandel,  
cyklar, gästhamn och servering
M/S Freden lägger till vid Hasselö Sand, öns
barnvänliga sandstrand. Intill finns gästhamn,
lanthandel och skärgårdsservering. Här finns 
också uthyrning av havskajaker, 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. Av njut 
den välrenommerade skärgårdsbuffén på dagen 
eller läckra trerättersmenyerna på kvällen. Obs! 
Bordsbokning, även dagtid: 070-234 96 88.

Boende, konferens och fest
Hemtrevligt boende erbjuds i Hasselös fina
vandrarhem och i stugor. Här ordnas även  
konferens-  och grupparrangemang, födelse-
dagskalas och bröllopsfester! 

Båtresan till hasselö
Dagliga båtturer från Västervik sommartid,
samt lördagar i maj och september. Båtturer 
från Gränsö kanal och taxibåtar året runt. 

Öppettider
Hasselö Vandrarhem: öppet året runt
Hasselö Sand: 15/6–25/8. Även gruppbok-
ningar övriga året. Restaurang Sjökanten: 
17/6–18/8 (dagligen kl 12–15, samt kvällar  
tis–lör under högsäsong). Även gruppbok-
ningar övriga året. Vår- och höstöppet på 
Hasselö: lördagarna 18/5, 25/5, 1/6 och  
8/6, samt 31/8, 7/9 och 14/9. 
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idö skärgårdskrog
Njut av en välkomponerad skärgårds-
meny på Idö Skärgårdskrog, med den 
storslagna utsikten mot havsbandet, lika 
fascinerande i alla väder och under alla 
års tider. Under sommaren tar man sig till 
Idö från Västervik med den reguljära skär-
gårdstrafiken. Båtresan tar ca 45 minuter 
och fem minuter från Horns udde, den 
sista anhalten innan Idö. Öppet dagligen 
15/6–18/8.

kafé och handelsbod
Koppla av på terrassen intill strandkanten 
och njut av utsikten mot hamnen och 
Norra Bockholmen. Här serveras kaffe, 
hembakat, smörgåsar och glass. Du hittar 
också ett litet bassortiment av livsmedel 
och fina present- och inredningsartiklar  
i marin stil.

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

idökryssning
Dagsutflykt med M/S Sladö och M/S 
Freden från Västervik. På Idö Skär-
gårdskrog serveras skärgårdslunch inkl. 
måltidsdryck och kaffe. Köp på Väster-
viks Turistbyrå. Pris: 375kr/person
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uppLeV  
på idÖ… idö

idö, i ytterskärgården utanför Västervik, är den rätta platsen för dig som  
vill ha tillgång till exotiska naturupplevelser i orörd vildmark, men samtidigt  
uppskattar en kulinarisk smakupplevelse och en skön säng att sova i.

0490-285 80
www.idoskargardsliv.com

Storslagen utsikt från restaurangen.

Örn- & sälsafari
Följ med Idös aktivitets-
guide i båt ut till öar  
i orörd vildmark.  
Vi garanterar kill i 
magen när vi ute vid 
havsbandet möter 
gråsälar eller när vi 
träffar på den maje-
stätiska havsörnen! 
Turen tar ca 2h från 
Horns udde och 3h från 
Västervik. Aktiviteten kan bokas  
för 2–8 personer . Lördagar och söndagar  
kl. 10 (6/4–27/10), övriga tider enligt 
överens kommelse. Pris: från Horns udde  
400 kr/person, från Skärgårdsterminalen  
i Västervik 500 kr/person.

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.

paddla havskajak
Njut av en vattennära naturupplevelse.  
Hyra för en kajak: halv dag 195 kr, heldag  
295 kr och dygn 350 kr.

Idö Gästhamn, med restaurangen uppe på höjden, är populär på sommaren.
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Västerviks Sjömack, intill Pampas Marina.

Västervik
skärgårdsstaden Västervik är den perfekta staden att bo och semestra i!  
här finns ett brett utbud, både för den som vill uppleva kultur och historia  
och för den som bara vill strosa runt på gator och torg och njuta av folk - 
vimlet. skärgårdsbåtarna avgår från skärgårdsterminalen i centrala  
Västervik, Gränsö slott och Lysings badet!

Västerviks sjömack –  
drivmedel och kajakuthyrning
Hos oss hittar du alla nödvändigheter för 
sjön: drivmedel, färskvatten, olja, gasol,  
kiosk och kajakuthyrning. Macken är be -
mannad hela sommaren. Under övriga  
året tankar du själv och betalar med kort  
i vår automatstation. Kontakt: 072-500 45 45,  
www.sjomackenvastervik.se

hotell park Västervik
Tio rum och frukost i centrala Västervik!  
Bo bekvämt i våra rymliga hotellrum och  
njut av en god frukost på vår mysiga inner-
gård. Hotellet är beläget mitt emot rese-
centrum ett stenkast ifrån skärgårdsbåtarna 
samt butiker och restauranger. Vi hyr även  
ut cyklar och kajaker. Kontakt: 0490-108 06, 
www.hotellpark.se

ÖVernatta  
på fastLandet…

centralhotellet
Västervik, 0490-895 50  
www.centralhotellet.com

hotell park 
Västervik, 0490-108 06  
www.hotellpark.se

hotell fängelset 
Västervik, 076-136 89 66  
www.hotellfangelset.se

tobo B&B 
Västervik, 070-496 15 48  
www.tobobedbreakfast.se

Gamleby B&B 
Gamleby, 0493-100 07, 070-864 97 94  
www.gamleby-bab.se

stora skälhems Vandrarhus 
Gamleby, 070-433 01 70  
www.storsaskalhem.se

Björnsholms Bed & Breakfast 
Björnsholm, 0493-601 50  
www.bbb-sweden.se

stf Överums Vandrarhem 
Överum, 0493-303 02, www.overum.nu

tofvehult kafé, konferens & boende 
Västrum, 0490-263 51, 070-722 01 64  
www.tofvehult.se

risebo fritid 
Gamleby, 0493-330 46, 070-293 30 46  
www.risebofritid.se

kustcamp Gamleby 
Gamleby, 0493-102 21  
www.campa.se

skärGårdens daG 
händeLÖp 13 juLi

Lördagen den 13 juli kl 10–15 är du välkom-
men till Skärgårdens dag i Händelöps by. 
Utställare och hantverkare, rökt fisk och ser-
vering. Bilparkering finns men ta gärna cykeln 
eller båten! Kontakt: Händelöps damklubb, 
tfn 073-907 58 84, mari.joo@telia.com

14
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tofvehult kafé, konferens & boende 
0490-263 51, 070-722 01 64, 
www.tofvehult.se

Lilla återbruket i Vråka
073-673 46 36, www.lillaaterbruket.se

Västerviks museum
0490-211 77, www.vasterviksmuseum.se

naturum Västervik
0490-211 77, www.naturumvastervik.se 

skärgårdssamhället Loftahammar
0493-681 65, www.loftahammar.com

almviks café
073-764 82 87, www.almvikscafe.n.nu

sevärt / utflyktsmål

17

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

naturums vattenskola. Båthus och sjöbodar på Örö.

Örö 
Välkomna till Örö, naturreservatet i 
söder. Njut av blomprakten, ät gott, bada 
bastu och sov skönt i Farfarshuset. 
0490-270 17, 070-652 70 60 
www.wistroms.se

flatholmen
Upplev den fantastiska naturen runt 
Flatholmen. Stuguthyrning, enkelbäddar 
i sovsal och boende i en gammal bogser-
båt. Hyr en liten båt med snurra och 
besök Åkes nybyggda motormuseum!
073-641 81 12, www.flatholmen.com

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 

evenemang
juni
2  Hamnens dag
21  Midsommar-

firande, Idö, 
Hasselö, Lofta-
hammar m.fl.

22  Vernissage Källvik

juli 
11–13 VisFestivalen, Västervik
12  Auktion, Loftahammar
13  Vivassen runt, Loftahammar
13  Auktion, Hasselö
13  Musikkväll, Hasselö
13  Skärgårdens dag, Händelöp
17  Hasselörodden med roddarfest
17–20 Skärgårdsfestivalen, Västervik
18  Allsång, Rågö
20  Rågödagen
20  Musikkväll, Hasselö
20  Loftahammar Endurance Day
27  Musikkväll, Hasselö
31  Musikkväll, Rågö

augusti 
3  Blankaholms hantverksmarknad
30–1/9 Loftahammar Utställningen

Fler evenemang: www.vastervik.com

Skärgårdsläge i Tjust? Vi har köparna som längtar!

Funderar du på att sälja ditt skärgårdsställe? Vi har många kunder som letar efter skärgårds-
drömmar, 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

Flygfoto

Marknadsföring
utomlands

Branschens största
kundregister
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m/s freden
M/S Freden avgår till Hasselö. Fartyget är nyrenoverat och har 
plats för 150 passagerare, varav 60 sittande i salongen 
och 60 på soldäck ett däck upp. Ombord finns kafé 
och servering med fullständiga rättigheter. 

m/s sladö till idö
M/S Sladö avgår till Idö och har plats för 120 
passagerare. Det finns möjlighet att sitta både 
inne och ute.

chartrade turer
Under vår och höst kan du boka M/S Freden och 
M/S Sladö för en egen skärgårdstur med företaget, för-
eningen eller det privata sällskapet. Gör en rundtur i skärgården 
eller varför inte en hel dagsutflykt med båtresa, måltid och aktiviteter  
på någon av öarna. 

Kontakt: 070-265 09 01, 070-217 68 52, 
www.vasterviksskargardsturer.se

Västerviks skärgårdstrafik
res reguljärt med skärgårdsbåt från Västervik till hasselö 
och idö. från skärgårdsterminalen i centrum avgår täta 
turer, via Gränsö slott och Lysingsbadet, hela sommaren. 
hoppa ombord och njut av en härlig båtfärd innan du kliver 
av i sveriges vackraste skärgård!

m/s Blanka 
(Blankaholm)

smågö service
Familjen Hultberg erbjuder såväl båt -
taxi för upp till 12 personer, som tyngre 
transporter. Pråmen som har timmer-
kran, kan lasta upp till 40 ton och an -
vändas för tyngre transporter av bygg-
material, grus, djur och maskiner,  
muddring och anläggning av bryggor. 

Kontakt: 0490-911 40, 073-055 11 40, 
www.smago.se

Att segla med Vega är ett äventyr! Ombord 
blir du delaktig i en levande sjöfartshisto-
ria. Känslan och atmosfären, riggen och 
detaljerna – allt är unikt. Under däck finns 
bekväma hytter och en stor salong. Vår 
kock lagar utsökta måltider och du kan 
köpa öl och vin ombord. Vega seglar med 
företag, grupper och enskilda.  

Seglingar i Tjust 2013 för enskilda:  
Stockholm–Gotska Sandön–Västervik: 
27–30 juni 
Västervik–Visby: 4 juli  
Visby–Västervik: 5–6 juli 
Västervik–Stockholm: 8–11 juli,  
23–26 augusti 
Dagsturer Tjust skärgård:  
1–3 juli, 15–22 augusti (kl 10–15)

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

skonaren Vega

Under sommaren avgår skärgårdsturer  
med M/S Blanka från Längsta bryggan kl 
14.00 varje tisdag, torsdag och söndag. Ta  
med fika eller beställ i restaurangen bredvid.  
Pris: 120kr/vx, 60 kr/bn (under 15 år). 

Boka biljett: 070-388 86 88,  
www.blankaholm.nu/turistservice

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. Under skolåret kan du även 
boka plats på skolturen, som går från Hasselö 
och Solidö till Gränsö kanal på morgonen och 
åter till skärgården på eftermiddagen (pris 50 
kr/person). Det går även att åka i omvänd 
riktning (pris beroende på destination).

Kontakt: 
0493-618 08, 070-671 39 14
www.molandersbattransporter.se

Skärgårdsbåtarna avgår från Skärgårdsterminalen, Gränsö slott och Lysingsbadet.

Båtturer året runt
Du kan resa reguljärt till mellersta skär-
gården (ex Hasselö, Smågö, Rågö och 
Björkö) året runt. Båtturer avgår till och 
från Gränsö kanal, med varierande tider, 
alla dagar utom lördagar. Boka alltid plats  
i förväg: tfn 0490-910 19.

Båttaxi upp till 12 personer.
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skärgårdstrafik
ta båten till sveriges vackraste skärgård. hoppa ombord i centrala  
Västervik, vid Gränsö slott, Lysingsbadet eller horns udde.

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

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

Biljetter
Köp din biljett i kuren vid Skär-
gårds terminalen eller online på 
www.vastervik.com. Pris: enkel 
resa kostar 100 kr och rundtur 
200 kr (halva priset barn 4–12 år, 
gratis under 4 år). 

Kontakt:  
070-265 09 01, 070-217 68 52  
www.vasterviksskargardsturer.se


