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Ett år av rekommendationer och restriktioner, inställda evenemang och avbokade 
resor. Vardagen förändrades snabbt och steg för steg har vi vant oss vid nya sätt att 
leva – på gott och på ont. Om tristessen, osäkerheten och rädslan väger tungt på 
minussidan så finns definitivt den extra tiden att hinna upptäcka vad som finns 
alldeles i närheten, på mångas plussida. Vi håller avstånd och håller ut, samtidigt 
som vi skannar våra närområden och upptäcker gömda guldkorn i naturen. Hur 
lyckligt lottade är vi då inte som har ett oslagbart kustband och Tjust skärgård 
med över 5000 öar, kobbar och skär att upptäcka, alldeles i närheten? Vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar också våra besökare 
att hålla sig uppdaterade. På grund av rådande osäkerhet kan information som 
finns i den här broschyren komma att ändras. På webbsidan nedan publicerar vi 
eventuella avvikelser: vastervik.com/skargard 

Skärgårdens 
gömda guldkorn

Projektledare: Lina Johansson (070-467 63 52, lina@hasselo.com) • Formgivning: Kristina Franzén • Tryck: V-TAB Vimmerby • Upplaga: 35 000 ex
Omslagsfoto: Marc Hollenberg, Storkläppen • Foto: Ewa-Maria Strand, Nina Nilsson, Anna Bodjo, Marc Hollenberg, David Wall, Dan Hedegren,  
Emelie Hultberg, Helena Nilsson, Sara Bergagård Roos, Kristina Westring, Johan Rindmyr, Lina Johansson, Markus Nord och Emelie Hultberg.
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Tjust skärgård ligger i nordöstra  
hörnet av Småland med skärgårds-

staden Västervik i centrum. I norr 
angränsas Valdemarsviken och Gryts 

skärgård och i söder Oskarshamn 
och Misterhults skärgård.
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utposter till 
skärgården5 Västerviks långa kuststräcka har en mängd 
utposter till skärgården från norr till söder. 
Här listar vi fem av dessa. 
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Loftahammar 
Loftahammar är områdets nordliga utpost. Det lilla kustsamhället 
ligger praktiskt taget mitt i skärgården, långt ut på en halvö. Från 
Sandbyhovsbryggan i Vivassen utgår skärgårdstrafiken till Rågö  
och Hasselö (där du kan byta båt och resa vidare till Västervik).  
Ett stenkast bort ligger två marinor och det är enkelt att hitta  
platser för att sjösätta kajak och egen båt i närheten. 

Västervik 
Vad vore en skärgårdsstad utan en skärgårdsterminal? I Västervik 
ligger den mitt i centrum, nära såväl Slottsholmen som Pampas  
och med utblick över Blockholmshålet. Sommartid avgår dagliga 
turer med skärgårdstrafiken till Idö och Hasselö (där du kan byta 
båt och resa vidare till Rågö och Loftahammar). Från kajen utgår 
även segelskutan Vega och från bryggan nedanför är det enkelt att 
boka en taxibåt för egna turer till skärgården. 

Gränsö kanal 
Bryggan mitt i Gränsö kanal är mellersta skärgårdens mest centrala 
utpost för tur- och taxibåtar. Härifrån avgår reguljära turer med 
mindre båtar året runt. Två stora parkeringar intill gör också bryggan 
till en smidig utpost. 

Horns udde 
Från Horns udde är distansen till havsbandet kort och du befinner 
dig nästan så långt ut du kan komma. Här kan du enkelt sjösätta 
kajak. Sommartid avgår skärgårdstrafiken med dagliga turer till  
Idö och året runt avgår en reguljär tur med taxibåt härifrån. 

Blankaholm 
Blankaholm är en av kommunens sydligaste utposter till skär-
gården. Här finns gästhamn och uthyrning av kajaker för vidare 
utflykter till skärgården. En ny kajakbrygga gör det dessutom  
enkelt att sjösätta din egen kajak och i närheten finns sjösättnings-
ramp för egna båtar. 

Läs mer på: vastervik.com
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KAFÉ OCH HANDELSBOD 
Intill strandkanten serverar kaféet hembakat, smörgåsar 
och glass. Handelsboden erbjuder även ett litet sorti-
ment av livsmedel samt skärgårdsinspirerade present- 
och inredningsartiklar.

GÄSTHAMN
Gästhamnen har plats för 40 båtar. Här finns färsk-
vatten, el, dusch, toalett och bastu. 
Hamnavgift: 160 kr, el kostar 40 kr. 
Hamnvärd: Lars Nilsson, 070 -566 77 38

RESAN TILL IDÖ
M/S Kung Märta avgår från Västervik till Idö fyra 
gånger om dagen 18/6–15/8. Resan tar 45 min från 
Västervik (pris 220 kr/person t.o.r.) och tio minuter 
från Horns udde (pris 120 kr/person t.o.r.). 

Idö
Idö ligger i yttersta havsbandet utanför Västervik,  
precis intill farleden men ändå bara ett stenkast från 
den närmaste fastlandspunkten Horns udde. Ön är  
en besöksmagnet med skärgårdskrog, gästhamn, kafé 
och handelsbod.

LOTSUTKIK
Idös långa historia som lotsplats gör sig ständigt 
påmind, inte minst genom den numera nedlagda lots-
utkiken mitt på ön. Som besökare är du välkommen  
att klättra uppför trapporna till toppen.

IDÖ SKÄRGÅRDSKROG 
Utsikten från skärgårdskrogen uppe på höjden är svår-
slagen – lika fascinerande i alla väder. Här serveras väl-
komponerade skärgårdsmenyer under hela sommaren.

1  Idö Fiskeby
2  Idö Lotsutkik 
3  Badklippor
4  Promenadstig

2

1

IDÖ

3 4 3

NORRA 

BOCKHOLMEN

KONTAKT 
0490-285 80
070-285 80 04
idoskargardsliv.com
Å

Idö Skärgårdstaxi. Idö Skärgårdskrog. 

ÖRÖ
0490-270 17, 073-628 90 78  
elisabet.wistrom@telia.com, wistroms.se

Sommarlovstips 
Vad ska du göra under hela det långa och härliga sommar- 
lovet? Skärgården har massor att erbjuda: meta abborre från 
gäst bryggan vid Hasselö Sand, klättra upp i lotsutkiken på  
Idö, klappa kaninerna på Rågö. Eller varför inte bada från en  
solvarm klippa och gå barfota i nyklippt gräs, lägg dig på rygg  
och titta på molnen, läs en spännande bok, spana efter fjärilar  
och ät massvis med glass. Eller leta ovanliga Pokémons och  
sy en helt egen käpphäst och rid ut på långtur i naturen. 
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Nödvändig 
information

Vi vet att även en skärgårdsbesökare 
behöver gå på toaletten eller göra sig 
av med skräpet efter picnicen. Av den 

anledningen har Västerviks kommun och 
Länsstyrelsen satt ut dass och soptunnor 
runt om på öar och i våra naturområden. 

Hitta din närmaste via vår karta på: 
www.vastervik.se/sopor 

Välkommen att besöka, bo och utvecklas 
i hela vår underbara kommun!

Duktyngder Spårö Båk 

Besök gärna vår webbshop! 
Barlastgatan 2, Västervik 

0490-822 50 www.star-design.seKrok Spårö Båk 

Frukostbricka Tjust 
Finns även i andra 
modeller

Skärbräda Tjust 
Norr/Söder 

För utflykten
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Grytunderlägg 



Hasselö är en levande idyll, som du kan besöka året runt. 
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HASSELÖ

SLADÖ
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Hasselö är tillsammans med grannön och naturreservatet 
Sladö två av skärgårdens allra mest levande öar. En liten 
träbro binder samman öarna som sträcker sig nästan en 
mil från lummig innerskärgård i norr till karga klippor i 
yttre havsbandet i söder. Ett fyrtiotal personer är bofasta 
och öarna är högst levande året runt.

SLADÖ NATURRESERVAT
När du korsar sundet mellan Hasselö och Sladö kom-
mer du till en helt ny miljö; kargare, blåsigare – och till 
och med ännu vackrare. Floran är särskilt artrik och 
fågellivet likaså. De öppna ängsmarkerna och knotiga, 
hamlade lindarna, den gamla skärgårdsbebyggelsen och 
de kala badklipporna gör Sladö till ett självklart 
utflyktsmål att rekommendera.

KAJAK OCH MOTORBÅT
Hasselö ligger nästan mitt i skärgården och du kan lätt 
ta dig runt i resten av skärgården, med Hasselö som bas. 
Handelsboa hyr ut både havskajaker och motorbåtar. 

GUIDADE TURER
Med erfarna guider blir skärgårdsupplevelsen ännu 
större. På Hasselö och Sladö kan du förboka guidade 
turer såväl till fots och cykel, som med havskajak och 
fyrhjuling och vagn. 

1  Hasselö By 
2  Hasselö Vandrarhem, loppisbod
3  Hasselö Sand
4  Badklippor
5  Haga slätt logi och hembageri
6  HannaNora 
7  Restaurang Sjökanten
8  Gårdsmuseum

2 km

• Fiskare Tomas Liew:  
Guidad rundtur med fyrhjuling och vagn.  
1,5 timme:175 kr.

• Mirja Westerlund:  
Guidade promenader och vandringar.  
Halvdag: 550 kr. Även kortare turer.

• Friluftsguide Johannes Löf:  
Guidade kajakturer från Hasselö Sand.  
Heldag: 1 295 kr. Halvdag: 795 kr.

• Sportfiskeguide Fishingday:  
Heldag: 1 600 kr. Halvdag: 1 000 kr.

RESAN TILL HASSELÖ 
M/S Ellen Key avgår från Västervik till Hasselö  
12/6–22/8, samt lördagar 15/5–25/9. M/S Bella  
avgår från Loftahammar och Rågö 19/6–14/8.  
Året runt avgår reguljära turer från Gränsö kanal  
(se sid 41) och vintertid trafikeras ön med svävare. 

NYTT FÖR I ÅR! 
Onsdagar, fredagar och lördagar 3/7–8/8 avgår kvälls-
turer från Västervik, med avgång kl 21.00 från Hasselö. 

Cykla
Den drygt nio kilometer 
långa ”stora vägen” har 

med sitt hårt packade grus 
gjort Hasselö och Sladö till 
en riktig cykelö. Hyr cykel i 

Handelsboa, köp take-
away-lunch och upptäck 

öns smultronställen. 

vandra 
Hasselö och Sladö har 

flera vandringsleder 
utmärkta med orangea 

prickar och picknickbord 
på strategiska platser. 

Plocka upp en friluftskarta  
i Handelsboa och ge dig  

ut på tur genom den 
omväxlande naturen. 

Hasselö & Sladö

Å
KONTAKT 
0490-911 30 
hasselo.com



10

Hasselö Sand 
Skärgårdsbåtarna lägger till vid Hasselö Sand, öns  
långgrunda och barnvänliga sandstrand, som blivit  
lite av ett centrum för vidare utflykter på ön och resten 
av skärgården.

HANDELSBOA
Den lilla sommaröppna lanthandeln är en välsorterad 
servicepunkt med mejerivaror, färska grönsaker, bröd, 
glass, godis och ett sortiment av leksaker och kläder.  
I Handelsboa kan du även hyra cykel, havskajak, kanot, 
motorbåt och trampbåt. Öppet dagligen 6/6–22/8, 
samt lördagar 15/5–25/9.

GÄSTHAMN 
Gästhamnen har plats för 30–35 båtar och intill  
stranden finns servicebyggnad med tvättstuga,  
duschar och toaletter.

SANDKORNETS SERVERING 
Intill stranden ligger Sandkornets servering som  
erbjuder måltider med fullständiga rättigheter,  
kaffe och gott fika. Även öppet vissa kvällar.

DAGSUTFLYKT TILL HASSELÖ SAND
Båtresa från Västervik eller Loftahammar samt 
skärgårds tallrik på Sandkornets servering. 
Pris: 395 kr/person. 
Boka: online på vastervik.com/skargardstrafiken 

tips! 
Handelsboa säljer profil-
kläder med Hasselö- och 

Sladö-tryck. Köp på ön eller 
beställ från webbshoppen. 

Å
KONTAKT 
0490-911 30 
hasselo.com

Sandkornets servering med utsikt över stranden.

Hasselö Sand.
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Restaurang 
Sjökanten 
Bland båthus och sjöbodar två kilometer söder om 
Hasselö Sand ligger mysiga Restaurang Sjökanten.  
Hyr cykel, ta en promenad eller paddla till restaurangen. 
När du bokar bord kan du även boka transport med 
fyrhjuling och vagn. 
Obs! Du måste alltid boka bord i förväg.

SKÄRGÅRDSLUNCH PÅ SJÖKANTEN
På lunchen (11.30–15.00) erbjuds olika måltids-
alternativ som serveras vid bordet eller kan tas med 
som takeaway. 
Pris: från 195–245 kr/vuxna  
och 10 kr/ålder för barn upp till 12 år. 

MIDDAG PÅ KVÄLLEN
Kvällstid under sommaren serveras välkomponerade 
trerättersmenyer flera kvällar i veckan. 
Pris: 475 kr. Se hemsidan hasselo.com för datum. 
Obs! Endast förbokning.

THE THIRSTY WINTERSWAN 
Under den kallare delen av året håller Sjökantens pub 
öppet 2–3 timmar varje lördag, med dryck och enklare 
måltider. Puben har blivit en riktig samlingsplats för 
både boende och besökare.

KVÄLLSUTFLYKT TILL SJÖKANTEN
Ta kvällsturen från Västervik och boka trerätters  
middag på restaurangen.
När: ons, fre, lör 4/7–9/8  
(från V-vik kl 17, åter från Hasselö 21.00). 
Pris: 695 kr/person.
Boka: middag på 070-234 96 88, båtresa  
online på vastervik.com/skargardstrafiken. 
Obs! Endast förbokning.

DAGSUTFLYKT TILL SJÖKANTEN 
Båtresa från Västervik eller Loftahammar, transport 
med fyr hjuling och vagn eller cykel under hela  
dagen samt skärgårdslunch på Sjökanten.
När: alla dagar 19/6–16/8,  
samt lördagar maj–september.
Pris: 505–555 kr (beroende på val av måltid)
Boka: lunch (och om du önskar transport) bokar  
du på 070-234 96 88, båtresa och cykel online på  
vastervik.com/skargardstrafiken

bastu
& bad

Med magisk utsikt över 
havet finns en vedeldad 
bastu och två badtunnor 

som är tillgängliga för  
uthyrning året runt. 

take-
away 

Året runt erbjuder 
Sjökanten måltider för 
catering och takeaway  

på beställning. Sommartid 
kan lunch och middag för-

beställas från ordinarie 
meny. Varför inte ta med till 

en solvarm klippa? Året 
runt erbjuds olika upplägg 

för vardag och fest.

Å
KONTAKT 
070- 234 96 88 
hasselo.com

Restaurang Sjökanten.

Trerätters middag. 
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Hasselö Vandrarhem 
Hasselös gamla byskola är numera ett åretruntöppet 
vandrarhem som erbjuder hemtrevligt boende i  
dubbel- och familjerum, samt ett antal stugor på ön.  
I vandrarhemmet arrangeras dessutom fester, bröllop 
och skräddarsydda konferens- och grupparrangemang 
med måltider. 

HASSELÖ MED ALLT INKLUDERAT 
I paketet ingår boende, lakan, städning, cykel,  
frukost, lunch, samt trerätters middag på Restaurang 
Sjökanten. 
Pris: ett dygn 1 595 kr/vuxen (545 kr/barn),  
två dygn 2 775 kr/vuxen (995 kr/barn),  
en vecka 8 500 kr/vuxen (3 245 kr/barn).

HASSELÖ VANDRINGSPAKET
Paket med boende och alla måltider inkluderade i  
två dygn, samt jacuzzi och halvdags guidning med 
Mirja Westerlund. 
Pris: 3 350 kr/person (vid minst tre vuxna).

SPORTFISKEPAKET
Boende i stuga eller vandrarhem och hyra av motorbåt. 
Pris: från 1 550 kr/dygn. 

KONFERENSPAKET
Bo bekvämt och konferera under samma tak. 
Pris: 1 595 kr/person (ex moms),  
enkelrumstillägg: 250 kr/person. 

deluxe
Antingen bokar du bara 
själva boendet och fixar 
resten själv eller också 
bokar du ”deluxe” med 

lakan, städning och frukost. 
Vandrarhemmet har även 
paket med alla måltider 

inkluderade. 

Å
KONTAKT 
0490-911 30 
hasselo.comBubbelpool i trädgården.

Hasselö Vandrarhem är öppet året runt.
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Hagaslätt 
hembageri & Café
En kilometer från Hasselö Sand ligger nystartade  
Hagaslätt hembageri & café som blev ett populärt  
tillskott på ön när de öppnade upp sin kafévagn  
förra sommaren. I år utökas verksamheten med  
ett hantverksbageri i ladan. Färskt bröd, matiga  
mackor, frasiga våfflor, bullar och kaffe utlovas.  
Det mesta laktosfritt, lokalt och ekologiskt.
Öppet: kl 11–16. 
15/5–25/9, lör.  
25/6–15/8, tis–sön.  
Boka stor eller liten  
frukost kl 8–10. För  
övriga tider se Instagram. 

tipS!
Året runt kan du hyra 

motorbåt för sportfiske eller 
egna utflykter i skärgården. 

Guide 
Boka guidad rundtur med 

fyrhjuling och vagn till - 
s ammans med fiskare 
Tomas Liew från Sladö.  

Pris: 175 kr/person. 

Å KONTAKT 
070-313 04 91

Hasselö Missionshus- och hembygdsförening
En aktiv hembygdsförening ansvarar numera för 
Hasselös gamla missionshus. Lokalen kan bokas för 
möten och evenemang för upp till 100 personer. 

NÅGRA AV SOMMARENS EVENEMANG:
25 juni Midsommarfirande
16 juli Missionshusauktion
21 juli Utställning om Hasselörodden.
25 juli–1 augusti Konst- och hantverks - 
utställning. Vernissage och invigning kl 12.00. 
Konstnärer med anknytning till Tjust skärgård  
visar och säljer sina alster.
9 oktober Skördemarknad kl 11.00.
27 november ”Sjung in advent”
24 december Julhälsning för alla som är  
på Hasselö, kl 19.00.

Å
KONTAKT 
Hans: 070-829 97 03  Catharina: 073-359 20 74
Instagram: livetpahagaslatt Hans och Catharina Carlén. 

Flytväst 
Vid Hasselö Sand kan du 
köpa flytvästar och annan 
sjösäkerhetsutrustning. 
Kolla in webbshoppen: 

sjopro.se 

Bli medlem: 100 kr  
till Swish 1233514908  
eller bg 801-6123 



I år är det Friluftslivets år – ta chansen till en unik 
upplevelse i något av länets naturreservat och 
nationalparker. Storskog, badklippor, blommande 
ängar, skärgård eller öländskt alvar, det finns  
något för alla smaker i vårt stora län. Skyddad  
natur erbjuder generösa öppettider och gratis  
inträde. Luften är fri!

Skyddad natur - där luften är fri!

Länsstyrelsen 
Kalmar län

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



GÄSTHAMN
Rågö har en avgiftsfri gästhamn med närmare 35  
båtplatser, i Alviken söder om byn. 

RESAN TILL RÅGÖ
Skärgårdsbåten M/S Bella avgår från Loftahammar till 
Rågö fem gånger om dagen 19/6–13/8 (pris 180 kr/
person t.o.r.). Du kan även ta båten från Västervik och 
byta båt på Hasselö (se tidtabell sid 47).  
Boka biljett: boka.vastervik.com

Öppet: Dagligen 19/6 –13/8 (sön–tors: kl 10–18,  
fre–lör: kl 10–20). På för- och eftersäsong kan mat  
och boende bokas av grupper.

15

Rågö
Naturreservatet Rågö är ett riktigt smultronställe, med 
en egen träbåtsverkstad, vacker natur, kacklande höns 
och råmande kossor. Här kan du slå av på takten – 
strosa omkring längs rösade vandringsleder, njuta av 
havsutsikten och bada från stränder eller klippor. 

RESTAURANG 
Rågös restaurang serverar skärgårdsinspirerade varma 
och kalla rätter, liksom kaffe med hembakt. Bland 
annat erbjuds Rågös skärgårdstallrik, baserad på egen-
fiskade specialiteter.

BOENDE OCH FEST
Vill du stanna över natt finns tre fina uthyrningshus 
med totalt 24 bäddar. Rågö har också blivit ett favorit-
tillhåll för bröllop och andra större fester. I den stora 
ladan finns plats för 50 personer sittande vid bord. 

Öppet: 1/6–15/8: dagligen kl. 10–18  
(måltidsservering endast till förbokade sällskap).  
Maj och september: öppet enligt överenskommelse. 

Stora Grindö
Utmed segelleden öster om Loftahammar kurar Stora 
Grindös fiskeläge mellan bergssidorna. I Laxboa – öns 
rökeri, butik och servering, kan du handla din mid-
dagsfisk eller bli serverad allt från en läcker laxmåltid 
till en kopp espresso på bryggan. Laxboa erbjuder också 
enkelt logi, konferenser och grupparrangemang med 
god mat, båtfärder natur-, kultur- och fiskeupplevelser. 
Välkommen hälsar Håvmästare Jan Hartman med hov!

Laxboa på Stora Grindö.

KONTAKT 
0493-610 55
070-584 30 02
rago.nu
Å

KONTAKT 
070-867 06 75 
laxboa.com Å

En idyll med doft av tjära.

Uthyrningshus.
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Loftahammar

Å

Hyr motorbåt hos SWEEDS.

KONTAKT
0493-681 65
loftahammar.com

SWEEDS 
Få den perfekta semesterupplevelsen tillsammans  
med SWEEDS. Välj mellan många olika stugor  
för uthyrning; lantliga idyller och hus alldeles intill 
havet. SWEEDS hyr också ut cyklar och motorbåtar. 
Båtarna är 4–4,5 meter långa och utrustade med 15hk 
motor, ekolod och GPS. När du hyr motorbåt får  
du tips om lämpliga båtleder i skärgården. 

Å
KONTAKT 
0493-610 01, info@sweeds.com 
sweeds.se

Det lilla kustsamhället Loftahammar är en nordlig 
utpost till skärgården. Sommartid avgår M/S Bella till 
öarna Rågö och Hasselö flera gånger om dagen och 
ortens marinor fylls av besökande båtar. På slingriga 
vägar kan du ta dig till havsbandet landvägen; till 
Flatvarps oemotståndliga klippor, naturreservatet 
Hulöhamn Vindåsen och många andra vackra platser.
Loftahammars Turistbyrå håller öppet maj–september 
och finns på Bjursundsvägen 62 i Loftahammar. 

MarinCenter
Komplett marina och gästhamn med full service. 
MarinCenter är en av ostkustens mest kompletta  
marinor, med 400 brygg platser utrustade med el,  
vatten och belysning. Här finns full service och  
vinterförvaring både ute och inne. Lyftkapacitet 40  
ton. Auktoriserad service för Evinrude, Volvo, Suzuki, 
Mercury och Mercruiser. Servicebyggnad, bastu,  
tillbehörsbutik, sjömack och sjökrog. 

Å
KONTAKT
0493-613 15, 070-530 89 12 
marincenter.seIntill MarinCenter finns restaurang. 



17

nytt!
Långholmens Glassbod 

(strax söder om  
Stora Askö). 

070-999 26 11  
langholmen.net

Instagram: 
langholmen_tjustKvarnen och hem-

bygdsgården i Aleglo
Loftahammars hembygdsförening visar samlingar med 
anknytning till sjöfart, hushåll, jordbruk, skärgård och 
fiske, bland annat Markensbåten Teresia och en liten 
Tjustöka (lillöka). 
Öppet: onsdagar i juli 15.00–18.00 (förbehåll för 
myndigheternas bestämmelser). 

Å
KONTAKT 
070-862 06 22, 070-917 04 42
hembygd.se/loftahammar

Loftahammars Golfklubb 
På Loftahammars Golfklubb kan du förutom vanlig golf, även 
spela minigolf och den snabbt växande sporten padeltennis. 
Lofta hammars golfbana är en av Sveriges finaste 9-hålsbanor  
och utmanar med sin längd – hela 6 380 meter från back-tee. 
Banan är vackert belägen i kuperad skogs- och parkterräng. 
Greenfee kan lösas för såväl 9 som 18 hål. I klubbhuset finns 
lunch och fika. Alla är hjärtligt välkomna!

Å KONTAKT
0493-689 22, loftahammarsgk.se

Tättö Havsbad  
& Camping
På den natursköna halvön Tättö ligger Loftahammars 
trestjärniga familjecamping med sitt barnvänliga  
bad, omgiven av ett storslaget skärgårdslandskap.  
Här er bjuds campingtomter, stugor, vandrarhem, 
service butik och restaurang med full ständiga rättig-
heter. Du kan hyra kanot, roddbåt, motorbåt, kajak, 
trampbåt och cykel. 

Å
KONTAKT
0493-613 30, info@tattohavsbad.se  
tattohavsbad.se

Paddla
Hyr kajak i Loftahamar: 

Tjust Sport & Kayak  
073-510 93 91,  
tjustsport.se

En av Sveriges finaste 9-hålsbanor. 



KONTAKT
Birgitta Källgren: 070-674 36 38  
smalandskusten.se

KONTAKT 
Lina Johansson:
070-467 63 52  
flundra.com
Å
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Lofta Caffè 
CAFFÈ – KULTUR – MÖTE 
Lofta Caffè är en mötesplats där du kan njuta av  
italiensk caffè kultur, lätta maträtter och kultur-
evenemang i naturskön miljö. Aktuella evenemang 
finns alltid på vår hemsida och på Facebook.

KONSTUTSTÄLLNINGAR 2021

26/3–11/4 Camilla Berg, Ankarsrum (måleri)

16/4–2/5 Josefin Nordström Palic, Blackstad (akvarell)

7/5–23/5 Othon G.H. och Ann-Marie Rautenberg, 
Blankaholm (måleri) 

28/5–20/6 Arne Frifarare o Katarina Frifarare, 
Stocholm och Farsta (måleri + textil) 

24/6–8/7 Jan Wiberg och Lillemor Bokström, 
Västervik (måleri)

10/7–29/7 Annsofie Jonsson, Berlin (måleri)

31/7–22/8 Benny Ekman, Västervik (måleri)

27/8–12/9 Helena Savio, Västervik och Emmi 
Roosling, Öland (foto)

17/9–3/10 Marc Hollenberg, Loftahammar (foto)

8/10–24/10 Remus Wilson, Växjö (måleri/grafik)

29/10–14/11 Ann Catrine Stalebrant och Alva 
Stalebrant, Västervik (måleri/textil) 

Skärgårdsföreningar 
Skärgården ska vara levande året runt! Det arbetar inte 
minst skärgårdens två aktiva intresseföreningar för.  
Vill du göra en insats för att fortsätta bevara och 
utveckla skärgården så är ett hett tips att bli medlem. 

SMÅLANDSKUSTENS 
SKÄRGÅRDSFÖRENING
Smålandskustens skärgårdsförening har hela Smålands-
kusten som arbetsområde och jobbar med att främja  
skärgårdens näringsliv, förbättra levnadsvillkoren i  
skärgården, samt skydda och vårda skärgårdens miljö.
Viktiga projekt: hjärtstartare till skärgården, informa-
tionskvällar och studiebesök, utbildningar tillsammans 
med Räddningstjänsten i både Oskarshamn och 
Västervik. 
Bli medlem: betala in avgiften 150 kr till  
postgiro 83 34 09-6 + skriv ditt namn! 

MELLANSKÄRGÅRDENS 
INTRESSEFÖRENING
Mellanskärgårdens Intresseförening har skär gården 
mellan Loftahammar och Västervik som arbetsområde 
och jobbar för förbättrade kommunikationer och  
ökade möjligheter för boende och näringsverksamhet. 
Viktiga projekt: bredband, utmärkning av vandrings-
leder, lekplats på Hasselö, lågflödesmuddring av Torrö 
sund och opinionsbildning angående strandskydd. 
Bli medlem: betala in avgiften 150 kr till 
bankgiro 5015-4798 eller swisha 123 535 66 70  
+ skriv ditt namn! 

KONTAKT
076-185 44 06 
lofta-caffe.com
FB: Lofta Caffè
Å

Å

Lofta

Levande skärgård året runt .
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LOFTA CAFFÈ
CAFFÈ KULTUR MÖTE

076-185 44 06, www.lofta-caffe.com
Lofta gamla skola, 594 93 Gamleby

Espresso – Cappuccino – Latte – Glass
Lunch – Dryck – Kakor – Kultur – Möte

Konsert – Konstutställning

Ica Nära Kusten 
Loftahammar 

 
Beställ matvaror från vår webbhandel och 

få dem hemkörda direkt till dörren. 

Tips! Du kan även beställa pizza, dagens 
rätt och grillat och dessutom få leverans 

från Apotek och Systembolag.  

Beställning och mer information: 
www.icaloftahammar.se 

0493-610 05

Storgatan 30, Västervik (bredvid Ogräs) 
Nya öppettider: mån stängt, tis–fre 11–18, lör 11–14. Lunchstängt 13–14
Välkommen till butiken! Anette Landström Pettersson 070-551 36 43 

Fåtölj omklädd i tyg från 
GP&JBaker.

Sommar hos 
Ateljé Smalgränd

Storgatan 30, Västervik (bredvid Ogräs) 
Nya öppettider: mån stängt, tis–fre 11–18, lör 11–14. Lunchstängt 13–14
Välkommen till butiken! Anette Landström Pettersson 070-551 36 43 

Tyger, tapeter  och unika 
inredningsdetaljer.  
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Det engelska begreppet outdoor var redan innan 
pandemin en hyfsat integrerad term i det svenska 
språket, men det senaste året har ordet varit på var och 
varannan persons läppar. Outdoor kan låta adrenalin 
och uthållig extremsport. Eller så kan det helt enkelt 
vara en promenad i skogen. Västervik har ytterlig-
heterna och allt däremellan. Nu finns snart Västerviks  
rika utbud av vandring/trailrun, klättring, kajak, 
dykning, cykling, fiske och flera andra aktiviteter 
samlade i samma digitala outdoorkarta. Redan nu 
kan du ta del av kartor och all tänkbar praktisk 
information för vandring, kajak och klättring. 

2010 tog destinationen ett krafttag kring att 
utveckla klättring – och blev snabbt internationellt 
toppklassat – och sedan dess har övriga outdoor-
grenar sporrats och ploppat upp en efter en. Sedan 
2015 finns det ett organiserat outdoornätverk i  
kommunen som förutom att tillsammans utveckla 
sitt utbud också arrangerar en årlig outdoorfestival.  
Vår stora kommuns geografiska yta innehåller opti-
mala och unika förutsättningar för en rik variation 

av outdoorutbud som få andra kommuner i södra 
Sverige kan mäta sig. Våra djupa och varierade  
skogar, våra hundratals insjöar och vår mäktigt  
vidsträckta skärgård innefattar mil efter mil av 
vandrings leder, kajakleder, klätterleder och fiskedrag. 
För de flesta av våra grenar finns det kommersiella 
aktörer som erbjuder guidning och uthyrning av 
utrustning så att du kan lära dig att klättra, komma 
igång att fiska eller hyra en kajak. 

På vastervikout door.com hittar du digitala  
kartor som tillsammans med praktisk information 
gör din outdoorupplevelse komplett. Här hittar  
du inspiration, här får du tips på leder, parkering, 
toaletter, iläggningsplatser för kajak samtidigt som 
kopplingen till all tänkbar service bara är ett klick 
bort. Men i fokus står naturligtvis kartan så att  
du kan hitta ut. Först ut av grenarna i den digitala 
kartan är vandring, kajak och klättring och under 
året kommer även dykning, fiske, cykling och senare 
andra aktiviteter som skridskoisar, längdskidspår  
och mycket mer att fyllas på. 

Västervik Outdoor 

Å KONTAKT
vastervikoutdoor.com

fiska
Västervik är en av Sveriges 
bästa platser för sportfiske; 

gäddfiske i världsklass och bra  
havsöring- och abborrfiske. 

paddla
På den nya outdoorkartan 
hittar du tips på leder och 
iläggningsplatser, kajak-

uthyrare och annan service. 

vandra
I området finns många 

vandringsleder; Tjustleden  
i inlandet och även i skär-

gården finns fina leder.

Västerviks kommun erbjuder outdoorupplevelser i världsklass. 



På vastervikoutdoor.com 
hittar du inspiration och 

praktiska tips. 
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I Tjust skärgård finns stora 
möjligheter till ostört öliv. 
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hyr 
kajak 

I Tjust skärgård finns  
Sveriges främsta kajak-

byggare, en anrik kanotklubb 
och många uthyrare och  

guider. Läs mer här:  
vastervik.com/kajak

Friluftsfrämjandet,  
Västervik 

070-515 50 97  
070-466 77 64  

friluftsframjandet.se 

Hasselö  
skärgårdsupplevelse 

0490-911 30, hasselo.com 

Horn kajak 
Horns udde, Västervik 

070-240 34 41  
aina-olle@hotmail.com 

Tjust Sport & Kayak 
Loftahammar  

073-510 93 91, tjustsport.se 

Ostkustenkajak 
Västervik Resort  
073-041 03 88 

paddlaivastervik@gmail.com 
ostkustenkajak.se

Vituddens kanotvarv 
0490-219 50, vitudden.com 

my outdoorpassion 
Johannes Löf
070-174 99 53  

myoutdoorpassion.se

Oavsett om du tillhör de inbitna klipphällstältarna, 
de mjukmarkssökande övernattarna eller för den 
delen de trädhängande hammocksovarna, finns  
det goda möjligheter att hitta fina platser. Inom en 
sträcka av några kilometer erbjuder Tjust skärgård 
innerskärgård med stora skogbeklädda öar, mellan-
skärgård med huvudsakligen tallskog och ytter-
skärgård med sparsamma trädinslag. Området är 
måttligt kuperat och lite bebyggt, så möjligheterna 
att hitta tältplatser är i det närmaste obegränsade.  
På den här sidan av Sverige har du dessutom möjlig-
het att få uppleva en soluppgång ur havet – om du  
är morgonpigg! 

NATURRESERVAT OCH FÅGELSKYDD
Stora delar av skärgården ligger inom olika natur-
reservat och i dina förberedelser ingår såklart att ta  
reda på vad som gäller. Tänk på att bestämmelserna 
ofta är olika i olika naturreservat. Kontrollera också 
att det inte är fågelskydd i om rådet du planerar att 
besöka. Ofta finns gula upplysningsskyltar på de 
aktuella öarna, men än bättre är att i förväg titta på 
karttjänsten ”Skyddad natur” på Naturvårdsverkets 
webbsida.

LÄMNA INGA SPÅR 
En bra princip vid all vistelse i naturen är ”leave- 
no-trace” – alltså att du inte lämnar några spår efter 
din vistelse. För dig som sätter upp tältet på en gräs-
plätt eller mossig mark är det enda som finns kvar 
när du lämnar en liten nedtryckt yta efter tältet – som  
snabbt återhämtar sig. Skräp, matrester och toalett-
papper tar du såklart med dig hem så att du lämnar 
platsen i samma skick den var när du anlände. 

TRE FINA TÄLTPLATSER 
I TJUST SKÄRGÅRD

Stora Sandholmen  
– Västerviks närmaste vildmark
Strax utanför Gränsö kanals utlopp mot norr hittar 
du Stora Sandholmen. Här finns fina tältplatser för 
dig som söker mjukt underlag eller bor i hängmatta.

Stora Flatholmen  
– en variationsrik pärla
På Stora Flatholmen finns något för alla. Partier med 
plan, mjuk mark (norra delen) och fina klipphällar 
(östra sidan) samt gott om träd för hängande över-
nattning.

Lilla Ramsholmen  
– något för alla 
På norra sidan finns en vik med soptunnor och dass 
för dig som vill ha lite extra bekvämlighet i samband 
med din övernattning. 

Tälta i Tjust skärgård 
Med sina 5 000 öar, kobbar och skär är Tjust skärgård något av en dröm 
för dig som är sugen på att övernatta i tält. Kajakledare Johannes Löf  
delar med sig av sina bästa tips. 

Johannes Löf, my outdoorpassion.
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Vare sig du färdas med motor eller segel så är Tjust 
skärgård och dess mikrouniversum av små och stora 
öar friheten definierad. Bland 5 000 öar, kobbar och 
skär längs med den över sex mil långa sträckan finns 
ett oändligt antal naturhamnar, skyddade vikar och 
magiska platser att lägga till vid. Innerskärgården 
och ytterskärgården är tillgänglig inom bara några 
distans och havsbandet med den obrutna horisonten 

finns alltid inom räckhåll. Gästhamnarna ligger tätt; 
från Blankaholm i söder till Loftahammar i norr 
finns små och stora hamnar med olika typer av service. 
Kronan på verket är Björn Ulvaeus landmärke vid 
Slottsholmen i Västervik, där han tillsammans med 
Slotts holmen Marina skapat ostkustens bästa marina 
med en helt ny brygganläggning och en flytande  
servicebyggnad – mitt i hamnen.

Frihet i egen båt 
Å KONTAKT

vastervik.com/gasthamnar

I Tjust skärgård kan du enkelt 
hitta en helt egen vik eller 
naturhamn, och det är alltid 
nära till en gästhamn. 
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1 MarinCenter, Loftahammar
 Båtservice och restaurang / 
Boat services and restaurant 
0493-613 15 
marincenter.se

Gästhamnar i Tjust skärgård

HASSELÖ
N57°49.82’E016°43.95’

N57°54.18’E016°41.90’
LOFTAHAMMAR RÅGÖ 

N57°51.62’E016°43.72’

SLOTTSHOLMEN
N57°45.43’E016°38.39’

2 Rågö  
 Idyll i naturreservat / 
Idyllic nature reserve
 0493-610 55 
rago.nu

3 Hasselö Sand  
 Barnvänligt, aktiviteter / 
Child friendly, activities
0490-911 30  
hasselo.com

4 Slottsholmen Marina 
 Centralt mitt i stan / 
Right in the town centre 
 0490-350 66  
slottsholmenmarina.se

N57°42.25’E016°45.87’
IDÖ

7 Idö Gästhamn  
 Skärgårdskrog i farleden / 
Archipelago restaurant by the fairway
 070-566 77 38
 idoskargardsliv.com

VÄSTERVIK RESORT
N57°44.21’E016°40.23’

6 Västervik Resort  
 Sveriges största familjeresort /
Swedens largest family resort
0490-25 80 00  
vastervikresort.se

BLANKAHOLM
N57°35.37’E016°31.64’

8 Blankaholms Gästhamn  
Oexponerad pärla /
Undiscovered gem
070-539 93 14
blankaholmsgasthamn.nu 

5 Pampas Marina 
Ostkustens pärla /  
The Pearl of the East Coast
0490-56 67 00
pampasvastervik.se

PAMPAS
N57°45.40’E016°39.01’
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Västervik är verkligen skärgårdsstaden med stort S. 
Övärlden är ständigt närvarande i småstadsvimlet med 
stadskärnan som blickar ut mot skärgården. Båtturer 
gör det enkelt att nå det yttersta havsbandet och i 
centrum ligger en av ostkustens allra bästa gästhamnar. 

ÖVERNATTA I VÄSTERVIK
Best Western Plus
Västerviks Stadshotell
0490-820 00, stadshotellet.nu 

Hotell Park
0490-108 06, hotellpark.se

Lilla Hotellet
0490-129 70, lillahotellet-vastervik.se 

Sure Hotel by Best Western Centralhotellet
0490-895 50, centralhotellet.com

Västervik Guesthouse
0493-55 60 60, vastervikguesthouse.se

Västervik Resort
0490-25 80 00, vastervikresort.se 
vastervikresort@vastervik.se

Västervik

Hotell Park 
Mysigt, ombonat och nästan som 
hemma! Hotell Park ligger mitt emot 
resecentrum, bara ett stenkast från skär-
gårdsbåtar, butiker och restauranger. 
Hotellet har 13 olika rum – alla med 
knarrande golv, sneda väggar, blommiga 
tapeter och fönster som kan öppnas mot 
världen utanför. Frukost serveras på 
hotellet och äts med fördel på vår härliga 
innergård. Välkommen "hem" till oss! 

Sure Hotel by Best Western 
Centralhotellet 
Välkommen till Centralhotellet, ett 
familjeägt hotell som drivits av 
samma familj sedan 1968. Här bor 
du bekvämt med hög standard, mitt 
i staden och nära havet. Hotellet är 
medlem i Best Western Hotels & 
Resorts, en av Sveriges största hotell-
kedjor för privatägda hotell. 

KONTAKT 
0490-895 50, centralhotellet.comÅ KONTAKT 

0490-108 06, hotellpark.seÅ

Skärgårdsstaden i Småland.
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Följ strandpromenaden från Västerviks centrum,  
via Slottsholmen och träbryggorna till Kulbacken. 
Förutom en fin utsikt över staden möter du natur  
och kultur genom utställningar och aktiviteter:  
ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. 

VÄSTERVIKS MUSEUM
Museet visar utställningar om den lokala sjöfarten, 
Västerviks historia och Tjustbygdens fotografer. Besök 
den unika utställningen Mars Makalös – det marina 
1500-talet som handlar om det svenska krigsfartyget 
Mars, dåtidens största fartyg som sjönk under ett  
brinnande sjöslag utanför Öland år 1564. Genom VR  
kan du dyka ned till vrakplatsen 75 meter under ytan. 

NATURUM VÄSTERVIK
Naturum inspirerar till möten med naturen och  
erbjuder utomhusaktiviteter för alla åldrar. Vill du veta 
mer om Östersjöns invånare, bygga ett insektshotell 
eller prata om fjärilar en stund så finns naturums guider 
till hands. Program med tider för guidning finns på 
hemsidan. Spana även in naturum i sociala medier! 

KULBACKEN UTOMHUS
Under hela året finns en utomhusutställning om  
pollinatörer, ekosystemtjänster och kulturlandskap  
på Kulbacken. Ute kan du också spana in blomster-
ängen; på egen hand eller på en guidad tur. Du kan 
titta in i visningsbikupan där det alltid är fullt upp  
och besöka de historiska torpen som flyttats till 
Kulbacken från olika platser runtom i Tjustbygden. 
Fjärilsstigen erbjuder också en fin promenad på 
Kulbacken, där barnen dessutom har ett alldeles eget 
uppdrag att sysselsätta sig med.

FRILUFTSLIVETS ÅR 
Missa inte vår tipskalender  
på sociala medier; med  
nya kända och okända  
besöksmål varje vecka!

Tips!
Vill du veta mer om 
Västerviks historia?  

Följ med på en stads-
vandring med Västerviks 
Museums kunniga guider 
eller besök gamla kyrko-

gården och följ den  
digitala guidningen bland  
gravarna på egen hand. 

KONTAKT 

naturum Västervik:  
0490-211 77 
naturumvastervik.se 

Västerviks Museum:  
0490-211 77  
vasterviksmuseum.se

Å

Ett perfekt utflyktsmål

Tips!
Upplev naturen under ytan 

på naturums snorkelled, 
besök den havsnära 

vandrings leden på Gränsö 
och gör ett besök i fågel-

lokalerna vid Hermanstorp 
och Uknö. Och du – gör  

en insats genom att strand-
städa. Utrustning finns att 

hämta på naturum.
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Tips!
Missa inte en promenad till 
Majkaseberget för att njuta 

av den fina utsikten över 
Blankafjärden. Gillar du att 

motionera så finns fina 
vandringsleder och bra 

grus- och asfaltsvägar att 
cykla och springa på. Som 
belöning finns ekologisk 

glass från en gård nära oss 
i gästhamnen! 

Obs! 
Hela gästhamnsområdet 

befinner sig i en reno-
veringsfas, för att sakta 
men säkert utvecklas.  

En nyhet för 2021 är att 
hela A-bryggan har rivits 

och uppbyggnaden av en 
ny brygga har påbörjats. 

Ställplatserna har  
jämnats ut och fler 

el platser har tillkommit.  
Ha tålamod och följ  
gärna utvecklingen!

Blankaholm 
TORG MED LANTHANDEL  
OCH GÄSTGIVERI
På det vackra sekelskiftestorget mitt i byn ligger 
Blankaholms lanthandel, som varit just lanthandel  
i hela 105 år. Förutom livsmedel tillhandahåller  
den såväl apotekstjänster som systembolag. Bredvid 
lanthandeln ligger vackra Blankaholms Gästgiveri.  
Hela torget är uppbyggt i början av 1900-talet när såg-
verket var i drift. 800 meter bort ligger Blankaholms 
bad- och naturcamping med en familjevänlig badplats.

BLANKAHOLMS GÄSTHAMN
Gästhamnen erbjuder inte bara övernattning för båt-
gäster utan hyr även ut havsnära stugor och ställplatser 
för husbil och husvagn, där badflotte med stege ingår 
för alla gäster. I receptionen finns glasskafé och mat-
servering med rättigheter. 
Service: båtplatser med el och vatten, grillplats, tvätt-
maskin, servicehus med toalett, dusch och diskmöjlighet.
Aktiviteter: bastu, tennisbana, havskajak, paddle-
boards och båtuthyrning m.m.

BÅTPLATS
Önskar ni hyra fast båtplats i nära anslutning till E22:an?  
Gästhamnen kommer att bygga 100 nya fasta båtplatser 
under tre år. Båtar upp till 30 ton kan lyftas och man 
erbjuder både inom- och utomhusförvaring av båtar.

KONTAKT 
070-539 93 14, blankaholmsgasthamn.nu 
info@blankaholmsgasthamn.nu 
FB och Instagram: Blankaholms Gästhamn
Å

Blankaholms torg med lanthandel och gästgiveri. 

Hyr havskajak  
i gästhamnen.



KonferensÖlprovningRestaurang

UPPLEV VÅRT BRYGGERI
Lär känna vår historia och få inblick i vår produktion.

Välkommen på en guidad tur, på Sveriges äldsta familjeägda bryggeri.

www.abro.se | www.brygghuset.nu



Trollbindande utsikt från  
toppen av Garpedansberget.
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Gamleby

BYKÄRLEK
Västerviks kommuns näst största tätort var en handels-
plats redan på vikingatiden och faktum är att själva  
staden Västervik låg just här före år 1433 (därav  
namnet Gamleby). Kanske är det därför inte så  
konstigt att Europas enda trekantiga torg återfinns  
i Gamleby och att den här lilla orten idag har ett –  
för sin storlek – ovanligt stort serviceutbud.

TORGET
Vid torget finns kafé, restaurang, pizzeria, secondhand-
affär, butiker, frisörer och en välsorterad järn handel. 
Fina gränder leder ner till ån och Unos park. 

GAMLEBY KÖPCENTRUM
Ett stenkast från torget ligger Gamlebys egna köp-
centrum, med en fin livsmedelsbutik, blomsterbutik, 
klädaffär, systembolag, pressbyrå, leksaker och frisör. 

FÖRTROLLAT BERG
Ett besök i Gamleby är inte komplett utan en tur till 
Garpedansberget. Längs med den barnvänliga vand-
ringsstigen som leder till toppen finns nästan hundra 
trollskulpturer. Väl uppe finns ett lusthus och en minst 
sagt trollbindande utsikt över Gamlebyviken. 

FYRSTJÄRNIGA KUSTCAMP GAMLEBY 
Gamlebys fyrstjärniga camping KustCamp har ett 
exklusivt läge vid Hammarsbadet i Gamlebyviken.  
Det är en välskött anläggning med uthyrning av stugor, 
husvagnsplatser med havsutsikt, servicebyggnad med 
hotellstandard och dessutom helt nybyggda och året-
runtöppna hotellstugor. Campingen erbjuder även 
säsongsplatser för husvagnar. Här finns en uppsjö av 
aktiviteter; lagunbad, Segways, motorbåt, roddbåt  
och minigolf. På campingens egen restaurang finns  
ett brett matutbud och fantastiskt goda pizzor.

STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR
Under året öppnar en helt ny ställplats för husbilar, 
med tillgång till el och servicebyggnad. 
Kontakt: 0493-102 21, campa.se

KONTAKT 
0493-102 21, campa.seÅ

fem Tips!
• Besök torgmarknaden 

varje lördag kl 10–14.

• Besök nya lekplatsen 
Skeppet på Erne  bergs-

fältet som öppnar  
till sommaren.

• Ta en fika på något av 
ortens alla kaféer. 

• Hälsa på trollen på 
Garpendansberget.

• Bada vid Hammarsbadet.

KustCamp är närmsta campingplatsen vid havet 
för den som besöker Astrid Lindgrens Värld.
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Gryts skärgård 

Längst i norr gränsar Tjust skärgård till en annan  
vacker arkipelag – Gryts skärgård, med kända öar  
som Harstena, Ämtö och Häradskär.

SKÄRGÅRDSKOMPANIET
Skärgårdskompaniet trafikerar Gryts skärgård med  
klassiska skärgårdsbåtar. Dagligen avgår turer till 
Harstena från hamnarna Fyrudden, Tyrislöt och 
Arkösund. Med mindre båtar körs även turer till 
Häradskär och sälsafariturer långt ut i havet.

HARSTENA
Ön Harstena ligger längst ut i Gryts skärgård och är 
känd för sin välbevarade skärgårdsmiljö. På sommaren 
kan du besöka Harstena med turbåt. Förutom miljön, 
sol och bad kan du också njuta av en fika på öns bageri 
eller en bit mat på Restaurang Loftet i hamnen.

KONTAKT 
0123-420 50, harstena.seÅ

KONTAKT 
076-077 55 50, skargardskompaniet.seÅ

FYRUDDEN
Fyrudden är områdets huvudhamn – knutpunkten 
längst ute i havsbandet som binder samman fastlandet 
och skärgården. Intill gästhamnen finns en åretrunt-
öppen livsmedelsbutik, restaurang och glasskafé,  
vandrarhem och dessutom en sjömack med båttill-
behörsbutik och försäljning av gasol och drivmedel. 
Nya ägare 2021 är Krister, Anna och Martin.

KUSTCAMP EKÖN
Eköns fyrstjärniga campingplats har 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 skärgårds-
miljön i Eköns naturreservat, med släta badklippor, 
klapperstenstrand, havet och frihetskänslan utanför 
husvagnsdörren. Campingplatsen är en av Sveriges 
bästa, med hög standard på servicehus och gästkök, 
uppskattad restaurang, 13 stugor, 220 husvagnsplatser, 
villavagnar och husbilsplatser med förstärkt underlag.

KONTAKT 
0123-402 10, fyrudden.seÅ

KONTAKT 
0123-402 83, campa.seÅ

Dagliga turer till Harstena  
med klassiska skärgårdsbåtar. 

Harstena.

Fyrudden.

KustCamp har även 
säsongsplatser. 



Jonna Hjelte,
privatrådgivare
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VÄSTERVIK  |  TEL 0490 822 40  |  SVENSKFAST.SE/VASTERVIK

Långsiktiga och goda kundrelationer har  
bidragit till att vi är mäklaren med flest  

rekommendationer och högst betyg i  
Västerviks kommun. 

Välkommen att kontakta oss om du vill  
ha hjälp med din bostadsförsäljning. 

Lätt att hitta rätt!

Välkommen till Biking South East  
- din guide till stigcykling i östra Småland och på Öland -

bikingsoutheast.se

Spötorget 1 Västervik | 0490-25 72 50

www.bostadsbolaget.vastervik.se

BO I VÄSTERVIK
Nära naturen, tid till annat!
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072-518 14 15

Västerviks inrednings och byggnadsvårds-  
          detaljer trädgård och återbruk

hos magnus & eva
 

nu med Webshop välkommen!

Butiken med kvalité och känsla 
Rådhusgatan 40 i Västervik

www.hosmagnusocheva.se

www.skärgårdstjänst.se

Försäljning, service, 
och reparationer. 
Mark- och  
sjöentreprenad.
Roger: 070-673 63 64 
Butik: 070-673 64 34

Vi vill tacka dig som gjort och gör  
uppoffringar i coronapandemin. 

Du är bäst!

Tack!



Ljunghedsvägen 2. Tel. 0490-56 68 00
www.maxivastervik.se

Kallskänk 
Bageri

0490-56 68 35
0490-56 68 50 

Deli/Fisk
Hem & Fritid

0490-56 68 34 
0490-56 68 95

6-23

Vi vill göra  
din semester 
lite enklare!

Vi har allt för sommarens upplevelser, 
matstunder & festligheter

I vår butik finns en underbar Fisk & Deli-disk med manuell betjäning.  
Vi har ett stort sortiment med fokus på lokalt, eko och fritt från  

tillsatser. I vår entré har vi kundtjänst med Post & Spel. Vill du ta en  
glass eller fika är du välkommen till vårt Café och du hittar ett  

stort sortiment av Webergrillar och tillbehör. 
 
 
 

Vi gillar mat & människor!

med personal

Handla online!

www.maxivastervik.se 

Hämta i butik eller boka 

hemleverans, hem eller  

till stugan, husvagnen  

eller båten!

  



Har du funderat 
på att byta till en 
bättre bank?

Att jämföra banker är på många sätt enklare idag, men samtidigt också svårare. Det finns 
fler banker att välja mellan och de flesta har erbjudanden om bra villkor.

När du jämför oss med din gamla bank kommer du därför se att bankerna, i princip, erbjuder samma 
lösningar med väldigt små skillnader. Den stora skillnaden ligger i vårt sociala ansvarstagande, 
arbetssätt och stora engagemang för dig som kund. Allt vårt överskott återinvesterar vi i banken, 
våra kunder och i samhället genom olika samhällsnyttiga projekt. 
Som kund är du en viktig del av detta. 

När du blir kund hos oss får du också mer personlig rådgivning och förmånliga rabatter på 
våra uppskattade vardagstjänster.

Varmt välkommen att kontakta oss
0490 - 81 50 00 | info@tjustbanken.se | www.tjustbanken.se

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA



Skansholmen
Drygt tjugo minuter efter avfärd från 
Skärgårdsterminalen i Västervik ser  
du en liten ö med en stor byggnad på; 
Skansholmen. Ön som tidigare hette 
Lindholmen skänktes till Västerviks  
stad av drottning Kristina på 1600-talet 
och har genom åren tjänat som såväl  
försvarsanläggning som fiskartorp. 
Sedan 1915 arrenderas Skansholmen  
av Westerviks Segelsällskap och kan 
numera hyras för fester, lägerskolor  
och andra sammankomster. 

Spårö båk 
Strax efter Gränsö udde blir Västerviks 
mest karaktäristiska symbol synlig;  
sjömärket Spårö båk. Båken ritades  
av Carl Fredrik Adelcrantz med inspira-
tion från en fyr i Neapeltrakten i Italien. 
Den byggdes 1776–1777 och av många, 
bland andra Evert Taube, ansetts vara  
ett av ostkustens vackraste sjömärken. 
Båken var i bruk fram till 1884. På 
vägen ut mot Idö passerar skärgårds-
båten strax nedanför båken, genom 
Spårösund.

Äskeskär 
När du fortsätter resan ut mot Hasselö 
passerar du den lilla ön Äskeskär i  
yttersta havsbandet. Äskeskär som är 
naturreservat och i sin helhet utgörs  
av en rullstensås, har en rik flora med 
många sällsynta arter. Ön har varit 
bebodd sedan medeltiden och fiske  
har varit huvudsaklig näring för öns 
invånare. 1822 såldes Äskeskär till  
bonden Anders Månsson i Sladö för 
1800 Banco och har därefter varit i 
samma släkts ägo. 
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saker att hålla utkik 
efter på skärgårdsturen

2. 3.

5

1.
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Smågö 
När du reser med skärgårdsbåten från 
Loftahammar färdas du genom den 
skyddade mellanskärgården. Strax efter 
Rågö passerar du Äspholmströmmen 
med sina fascinerande stenblock som 
nästan tycks vara utslängda i vattnet på 
måfå. Innanför ser du ön Smågö, en 
karaktäristisk och lummig innerskärgårdsö  
med såväl bofast befolkning som närings - 
verksamhet. Ön har en dramatisk historia:  
1619 råkade den ut för danskarnas 
plundringar och brändes ner. 

Djur- och fågelliv
Tjust skärgård har ett rikt djur- och 
fågelliv. Om du håller ögonen öppna  
när du åker med skärgårdsbåtarna så  
har du en god chans att bland annat  
få se den majestätiska havsörnen, norra 
Europas största rovfågel som kan bli hela 
2,5 meter mellan vingspetsarna. Säl är 
också vanligt förekommande i skärgården  
(till fiskarnas stora förtret). Även om den 
oftast bara sticker upp huvudet en kort 
stund ovanför ytan är det inte omöjligt 
att även få se en glimt av en sån. 

tips!
VÄSTERVIK STORIES

Västerviks kommun är full av spännande 
historier. Att ta del av dem ska vara 

enkelt, på dina villkor och när du har tid. 
Nu finns en digital app, Västervik 

Stories, där en rad guider inom olika 
områden är samlade. Det enda du behö-

ver göra är att ladda ned appen och 
plugga in hörlurarna, så blir du guidad 
och får historier om bland annat street 

art och naturligtvis skärgården.  
Kontakt: ladda ner där appar finns.

När du åker med skärgårdsbåtarna färdas du genom ett myller av  
öar, kobbar och skär, med storslagen natur och unika kulturmiljöer. 
Ombord kan du ta del av guidade berättelser och lära dig mer om 
skärgården. Låt resan vara målet. Luta er tillbaka och njut!

4. 5.

Läs mer på: vastervik.com
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båttaxi
MOLANDERS 

BÅTTRANSPORTER
Boka din egen båtresa  

med mellersta skärgårdens 
skolbåt, den bekväma taxi-
båten Vilda som tar upp till  
12 passagerare. Anna-Pia  

hälsar er välkomna ombord 
och erbjuder både rundturer  

i skärgården och snabba 
transporter till era resmål! 
Kontakt: 070-671 39 14

molandersbattransporter.se 

MARQUA  
SJÖTRANSPORTER, 

HASSELÖ
Båttaxi (max 12 personer) 

Skärgårdstransporter  
upp till ett ton.

Kontakt: Johan Rindmyr  
070-444 60 00  

contact@marqua.se 
hasselo.com

IDÖ SKÄRGÅRDSTAXI 
Båttaxi (max 12 personer). 

Skärgårdstransporter  
upp till 3,5 ton. 

Kontakt: 070-566 77 38 
bokning@idoskargardsliv.com

SMÅGÖ SERVICE 
Båtcharter med M/S Bella 
(max 29 personer) samt 

båttaxi (max 12 personer). 
Kontakt: 073-055 11 40 

smago.se 

Skärgårdstrafik året runt
BÅT FRÅN GRÄNSÖ KANAL
Du kan åka reguljärt med båt eller svävare, till många 
av öarna i Tjust skärgård – året runt. Oavsett årstid  
kan du resa med turer som avgår enligt tidtabell från 
Gränsö kanal i Västervik till öar i mellersta skär gården 
(ex Hasselö, Sladö, Smågö och Björkö). Tänk på att 
boka plats senast dagen före och att tider och möjliga 
bryggor kan variera något (se nästa sida).

ÅK MED SKOLSKJUTSEN  
TILL SKÄRGÅRDEN
Vardagar (när det inte är lov) kan du resa reguljärt med 
skolbåten från Gränsö kanal, till exempelvis Hasselö.
Pris: från 50 kr/person. 
Boka: 070-671 39 14

TA POSTTUREN  
TILL SKÄRGÅRDEN
Måndag, onsdag och fredag kan du följa med post-
båten på en ca 1,5 timmes rundtur från Gränsö  
kanal, genom mellanskärgården och tillbaka. 
Pris: ca 120 kr/person. 
Boka: 0490-910 19

HELGTUR TILL SKÄRGÅRDEN
Fredagar och söndagar (ej sommartid) avgår reguljära 
båtturer från Gränsö kanal, under årets alla isfria  
veckor. Det gör det enkelt och billigt att ta sig ut  
för den som vill tillbringa en helg i skärgården.
Pris: ca 60 kr/person (enkel resa). 
Boka: 0490-910 19

Alla årstider är vackra i skärgården och har sin speciella charm. 



MÅNDAG
Fr Gränsö kanal:  
Kl 7.30, 11.00, 12.15, 15.00, 16.00
Fr skärgården:  
Kl 6.55, 10.20, 11.30, 14.40, 15.40

TISDAG
Fr Gränsö kanal: 
Kl 7.30, 14.20, 15.00 
Fr skärgården: 
Kl 6.55, 8.30, 14.40 

ONSDAG
Fr Gränsö kanal:  
Kl 7.30, 11.00, 12.15, 14.20, 15.30 
Fr skärgården:  
Kl 6.55, 10.20, 11.30, 14.00, 15.10 

TORSDAG
Fr Gränsö kanal: 
Kl 7.30, 14.20, 16.00 
Fr skärgården: 
Kl 6.55, 8.30, 14.00, 15.40 

FREDAG
Fr Gränsö kanal:  
Kl 7.30, 11.00, 12.15, 13.20, 14.40, 17.00*
Fr skärgården:  
Kl 6.55, 10.20, 11.30, 13.00, 14.20, 16.30* 

LÖRDAG
Höst, vinter och vår avgår inga reguljära  
lördagsturer från Gränsö kanal. Egen båttaxi  
kan dock bokas. För båttrafik från Västervik  
och Loftahammar sommartid se sid 44–46.

SÖNDAG
Fr Gränsö kanal: Kl 16.30*
Fr skärgården: Kl 16.00*
OBS! Reservation för ändringar.  
Sök din resa i KLT:s mobilapp.

BOKNING 
Blå turer: Molanders Båttransporter  
(tfn 070-671 39 14).  
OBS! Avgår endast skoldagar.  
Dessa turer kommer att justeras efter  
sommaren 2021. Ring för mer information. 
Röda turer / Gröna turer: Kalmar Läns  
Trafik (KLT) som bokas genom Solidö 
Skärgårdstaxi tfn 0490-910 19.  
*OBS! Gröna turer avgår ej  
sommartid eller vid isläge.

OBS! Alla turer måste förbokas kl 9–16 senast vardagen före avresa. Tider och möjliga avgångsbryggor kan variera. 

Båt från Gränsö kanal till mellersta skärgården



42

Skärgårdstrafik från Västervik 
Låt resan vara målet.

Skärgårdstrafiken låter dig uppleva det bästa av skär-
gården. Ombord på båtarna äter och dricker du gott 
till sommarens kanske bästa vy.

Med flera avgångar dagligen tar du dig med 
skärgårds båtarna ut till flera av destinationerna i Tjust 
skärgård. Oavsett om du vill åka en liten tur eller lite 
längre finns en resa för dig. Ombord på M/S Ellen Key 
och M/S Kung Märta får du en dos riktig, svensk  
sommar. Du väljer själv om du vill sitta inomhus eller 
utomhus. Båtarna är tillgänglighetsanpassade och 
ombord arbetar man aktivt med att hålla avstånd och 
följa aktuella restriktioner gällande covid-19. 

Turerna som avgår centralt från Skärgårdsterminalen 
i Västervik tar dig först till Gränsö Slott och Västervik 
Resort. Den som vill uppleva skärgården på riktigt  
väljer att resa med båtarna ända ut till Hasselö eller Idö. 
Läs mer och boka på: skeppa.se
Tickets & info: skeppa.se

CHARTER
Vill du boka båtarna för  

event, bröllop eller företags-
evenemang kontakta  
Magnus Holmbom:  

070-860 55 33 

 

NJUT
OMBORD

Ombord på båtarna erbjuds 
alltid ett varierat utbud av  
mat och dryck med full-

ständiga rättigheter. Menyn  
är inspirerad av skärgården 
och här hittar du några av  

de godaste råvarorna havet 
har att erbjuda. Läs mer och 

boka: skeppa.se 

Skärgårdsbåtarna går i reguljär trafik 
men kan även bokas för charter. 

KONTAKT
skeppa.seÅ
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KONTAKT
skeppa.seÅ

GUIDADE TURER OMBORD  
PÅ M/S LILLA STRÖMMEN 
Upplev Västervik från vattnet med den guidade turen 
som tar dig genom historien via nutiden för att till sist 
kika in i framtiden. Flera avgångar per dag från Skär-
gårds terminalen centralt i Västervik. 

M/S Lilla Strömmen låter dig uppleva bland annat 
Gränsö Slott, Gränsö kanal, Lilla och stora Ring-
holmen och pampiga Slottsholmen från vattnet. 

De guidade turerna är fullproppad med intressant 
fakta om Västervik ger dig massa spännande kunskap 
som kommer berika din vistelse.
Boka din plats på: skeppa.se

Explore Västervik from the water and learn 
more about the city on the guided tours. 

Available in english.  
More info and tickets: skeppa.se

Upptäck Västervik från vattnet

M/S Lilla Strömmen avgår från 
Skärgårdsterminalen i Västervik. 



Skärgårdstrafik från Loftahammar
M/S Bella avgår från Sandbyhovs-
bryggan i Loftahammar till öarna 
Rågö och Hasselö den 18 juni–14 
augusti (se tidtabell sid 47).  
Boka biljett:  
boka.vastervik.com
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KONTAKT
073-055 11 40
076-117 11 40, rago.nu Å
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Med M/S Bella kan du besöka både Hasselö och Rågö under en och samma 
dag. Turerna går att kombinera på många olika sätt, beroende på datum  
och önskemål. Här nedan finns två förslag (Obs! möjliga 3/7–8/8). På Hasselö 
möter M/S Bella skärgårdsbåten M/S Ellen Key vilket gör det möjligt att resa 
hela vägen mellan Loftahammar och Västervik, eller från Västervik till Rågö.

5 tim. på Hasselö  
+ 2 tim. på Rågö
10.25  Bella från Loftahammar 

11.00  Ankomst Hasselö

16.00  Bella från Hasselö

16.15  Ankomst Rågö

18.15  Bella från Rågö

18.35  Ankomst Loftahammar

ca 4 tim. på Rågö  
+ 2 tim. på Hasselö
11.35  Bella från Loftahammar 

11.55  Ankomst Rågö

15.45  Bella från Rågö

16.00  Ankomst Hasselö

18.00  Bella från Hasselö

18.35  Ankomst Loftahammar

Ö-luffa

M/S Bella vid Hasselö Sand.Oslagbara miljöer.

CHARTER
Du kan även boka  

M/S Bella för din egen  
bekväma båttur  

i skärgården. Fartyget  
har plats för upp till  

29 personer.



Ö-luffa med M/S Bella och upplev 
öarna Rågö, Hasseö och Sladö. 

Läs mer på vastervik.com
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* Obs! För att resa från Gränsö slott och Västervik Resort måste du hissa semaforen senast tio minuter före båtens ankomst. Annars angörs inte bryggan.

A Båtbyte för resande till Rågö och Loftahammar.

 
 

Västervik

* Gränsö slott

* Västervik Resort 

Hasselö

VÄSTERVIK–HASSELÖ Via Gränsö slott och Västervik Resort M/S Ellen Key

 

Alla dagar 

10.00 12.00 15.00 17.00

10.10 12.10 15.10 17.10

10.20 12.20 15.20 17.20

11.00 A 13.00 A 16.00 A 18.00 A

Ons, fre  
och lör

19.30

19.40

19.50 

21.00 

3 juli–8 aug 

Midsommar 

10.00 12.00 15.00 17.00

10.10 12.10 15.10 17.10

10.20 12.20 15.20 17.20

11.00 A 13.00 16.00 A 18.00

25–26 juni13–24 juni

Alla dagar

10.00 15.00

10.10 15.10

10.20 15.20

11.00 16.00

9–15 aug 

Alla dagar 

10.00 12.00 15.00

10.10 12.10 15.10

10.20 12.20 15.20

11.00 A 13.00 16.00 A

HASSELÖ–VÄSTERVIK Via Västervik Resort och Gränsö slott M/S Ellen Key

 
 
Hasselö

* Västervik Resort

* Gränsö slott

Västervik

 

Alla dagar 

11.00 13.00 16.00 18.00

11.40 13.40 16.40 18.40

11.50 13.50 16.50 18.50

12.00 14.00 17.00 19.00

Ons, fre  
och lör

21.00

21.40

21.50

22.00

25–26 juni 

Midsommar 

11.00 13.00 16.00 18.00

11.40 13.40 16.40 18.40

11.50 13.50 16.50 18.50

12.00 14.00 17.00 19.00

3 juli–8 aug27 juni – 2 juli 

Alla dagar 

11.00 13.00 16.00

11.40 13.40 16.40

11.50 13.50 16.50

12.00 14.00 17.00

9–15 aug 

Alla dagar 

11.00 13.00 16.00

11.40 13.40 16.40

11.50 13.50 16.50

12.00 14.00 17.00

27 juni – 2 juli 

Alla dagar 

10.00 12.00 15.00

10.10 12.10 15.10

10.20 12.20 15.20

11.00 A 13.00 16.00 A

16–22 aug  
+ lör: 28 aug & 

4, 11, 18, 25 sept 

10.00 15.00

10.10 15.10

10.20 15.20

11.00 16.00

13–24 juni

Alla dagar

11.00 16.00

11.40 16.40

11.50 16.50

12.00 17.00

16–22 aug  
+ lör: 28 aug & 

4, 11, 18, 25 sept 

11.00 16.00

11.40 16.40

11.50 16.50

12.00 17.00

VÄSTERVIK–HASSELÖ–IDÖ 

Via Gränsö slott, Västervik  
Resort och Horns udde M/S Ellen Key

Västervik
Gränsö slott
Västervik Resort
Horns udde
Idö
Hasselö

15, 22 & 29 maj  •  5 & 12 juni 

10.00

10.10

10.20

–

–

11.00

12.00

12.10

12.20

12.45

12.55

–

14.30

14.40

14.50

–

–

15.30

HASSELÖ–IDÖ–VÄSTERVIK

15, 22 & 29 maj  •  5 & 12 juni 

Hasselö
Idö
Horns udde
Västervik Resort
Gränsö slott
Västervik

11.00

–

–

11.40

11.50

12.00

Via Gränsö slott, Västervik  
Resort och Horns udde M/S Ellen Key

Lördagar

Lördagar

–

12.55

13.05

13.30

13.40

13.50

15.30

16.00

16.10

16.35

16.45

16.55

Turerna från Västervik till Hasselö  
trafikeras av M/S Ellen Key som  
har plats för 150 passagerare.

Turerna från Västervik till Idö  
trafikeras av M/S Kung Märta  
som har plats för 93 passagerare.

Turerna från Loftahammar till Rågö 
och Hasselö trafikeras av M/S Bella 
som har plats för 29 passagerare. 
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* Obs! För att resa från Gränsö slott, Västervik Resort och Horns udde måste du hissa 
semaforen senast tio minuter före båtens ankomst. Annars angörs inte bryggan. 

Idö

* Horns udde

* Västervik Resort

* Gränsö slott

Västervik

IDÖ–VÄSTERVIK

Västervik

* Gränsö slott

* Västervik Resort

* Horns udde

Idö

VÄSTERVIK–IDÖ Via Gränsö slott, Västervik 
Resort och Horns udde

M/S Kung  
Märta

M/S Kung  
Märta

Via Horns udde, Västervik 
Resort och Gränsö slott

18 juni–15 augusti

18 juni–15 augusti

Alla dagar

Alla dagar

Onsdag–lördag

Onsdag–lördag

9.50

10.00

10.10

10.35

10.45

11.50

12.00

12.10

12.35

12.45

14.50 

15.00

15.10

15.35

15.45

16.50

17.00

17.10

17.35

17.45

10.45

10.55

11.20

11.30

11.40

12.45

12.55

13.20

13.30

13.40

15.45

15.55

16.20

16.30

16.40

21.00

21.10

21.35

21.45

21.55

A Båtbyte för resande till Västervik.

B Den här turen ankommer Rågö kl 16.55, ligger stilla på Rågö 50 minuter och går vidare till Hasselö kl 17.45. 

   –

   –

   –

   –

   –

20.00

20.10

20.20

Loftahammar
Källvik
Till Rågö
Från Rågö 

Hasselö

LOFTAHAMMAR–RÅGÖ–HASSELÖ M/S Bella

3 juli–8 augusti

10.25  11.35  12.25    – 15.25 16.35

   – 11.45     –    –    –    –

10.45  11.55  12.45    – 15.45 16.55 B

10.45     – 12.45    – 15.45 17.45

11.00A    – 13.00 A    – 16.00 A 18.00 A

9–13 augusti

10.25 11.35 12.25    – 15.25 16.35

   – 11.45    –    –    –    –

10.45 11.55 12.45    – 15.45 16.55

10.45    –    –    – 15.45    –

11.00 A    –    –    – 16.00 A    –

Hasselö
Rågö
Källvik
Loftahammar

HASSELÖ–RÅGÖ–LOFTAHAMMAR M/S Bella

3 juli–8 augusti

11.00     – 13.00    – 16.00 18.00

11.15  11.55  13.15 14.55 16.15 18.15

   – 12.05     – 15.05    –    –

11.35  12.15     – 15.15 16.35 18.35

9–13 augusti

11.00    –    –    – 16.00    –

11.15 11.55    – 14.55 16.15 17.45

   – 12.05    – 15.05    –    –

11.35 12.15    – 15.15 16.35 18.05

10.25 11.35 12.25    – 15.25 16.35

   – 11.45    –    –    –    –

10.45 11.55 12.45    – 15.45 16.55

10.45    –    –    – 15.45    –

11.00 A    –    –    – 16.00 A    –

11.00    –    –    – 16.00    –

11.15 11.55    – 14.55 16.15 17.45

   – 12.05    – 15.05    –    –

11.35 12.15    – 15.15 16.35 18.05

19 juni–2 juli

19 juni–2 juli

Alla dagar

Alla dagar Fre och lör

Fre och lör Alla dagar

Alla dagar

Alla dagar

Alla dagar

Via Källvik

Via Källvik

TIDTABELLER
Skärgårdstrafiken tar dig från Västervik och Loftahammar till 
Hasselö, Idö och Rågö. Köp biljett och boka aktiviteter på bok-
ningssidan online: boka.vastervik.com. För mer information: 
www.vastervik.com/skargardstrafiken 0490-875 20.

BILJETTPRIS
Att resa med M/S Ellen Key eller M/S Kung Märta från 
Västervik, Gränsö slott eller Västervik Resort till Hasselö eller  
Idö kostar 110 kr enkel resa. Horns udde–Idö kostar 60 kr.  
Enkel resa med M/S Bella Loftahammar–Rågö kostar 90 kr, 
Loftahammar–Hasselö 110 kr och en resa mellan öarna 50 kr. 
Barn 4–12 år reser för halva priset och för barn under fyra år  
kostar det 22 kr/enkel resa. 
Köp biljett: online på boka.vastervik.com  
(eller ombord i mån av plats)

obs!
För att resa från Gränsö slott, 

Västervik Resort eller Horns udde 
måste du hissa semaforen senast 
tio minuter före båtens ankomst. 

Annars angörs inte bryggan. Köp din biljett online på boka.vastervik.com



LOFTAHAMMARS 
TURISTINFORMATION
Bjursundsvägen 62 
590 95 Loftahammar
0493-681 65 
loftahammar@vastervik.com
vastervik.com/loftahammar
Öppet sommartid

VÄSTERVIKS TURISTBYRÅ
Rådhuset, Stora Torget 
593 33 Västervik
0490-875 20 
turist@vastervik.com
vastervik.com
Öppet året runt

På grund av rådande 
omständigheter med  
covid-19 kan uppgifter  
i den här broschyren  

komma att ändras efter 
tryckning. Det är därför  

viktigt att du dubbelkollar 
tidtabeller och öppet- 
 tider innan du reser. 

www.vastervik.com/ 
skargard 

!

For information about the  
archipelago and the boats  
in English: see the website 
vastervik.com 


