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BO ÄTA GÖRA!

RESTAURANGER

ADVENTURE PARK

HÖGHÖJDSBANA

NY MÖRKBLÅ BANA!

AKTIVITETERFÖR HELA FAMILJEN

VANDRINGSLEDER KANOT & KAJAK
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till Hafsten Resort...VÄLKOMMEN

ÖPPET
ÅRET RUNT!

VARJE DAG

...en av västkustens mest spännande fritids- och konferensanläggningar, belägen på en halvö mitt 
i den vackra bohuslänska skärgården. 

Älskar du naturen, spännande aktiviteter, god mat, bad eller att umgås med din familj och dina 
vänner? Då har du kommit helt rätt. Oavsett om du besöker oss på sommaren, hösten, vintern 
eller våren så har vi alltid något på gång. 

Från behagligt sommarbad, midsommarfirande och trubadurkvällar till vackra höstfärgade 
vandringsleder, inspirerande möten i konferenslokaler och mysiga julbord med levande musik. 
Vårt mål är att ge dig en upplevelse, oavsett vilken tid det är på året, som du alltid kommer att 
minnas.

Welcome to Hafsten Resort, one of the west coast’s most exciting leisure and 
conference facilities, located on a peninsula in the beautiful archipelago of Bohuslän. 

Do you love experiencing nature, exciting activities, good food, swimming or just 
hanging out with family and friends? Then you’ve come to the right place! Whether 
you visit us in summer, autumn, winter or spring, we have always something going on. 

Your satisfaction is of paramount importance to us and therefore we are here for you 
every day throughout the year! Do not hesitate to visit the reception to just talk or to 
tell us how we can make your stay more enjoyable!

We are pleased to welcome you as our guest! 
The Staff at Hafsten Resort

IN ENGLISH AUF DEUTSCH
Willkommen im Hafsten Resort, einer der spannendsten Freizeit- und 
Konferenzeinrichtungen an der Westküste, gelegen auf einer Halbinsel in den 
Schären von Bohuslän.

Lieben Sie es, die Natur zu erleben, spannende Aktivitäten zu unternehmen, gutes 
Essen zu genießen, schwimmen oder einfach nur mit Familie und Freunden Zeit zu 
verbringen? Dann sind Sie hier genau richtig! Egal, ob Sie uns im Sommer, Herbst, 
Winter oder Frühling besuchen, hier ist immer etwas geboten.

Ihre Zufriedenheit ist für uns von größter Bedeutung und deshalb sind wir das 
ganze Jahr über täglich für Sie da! Zögern Sie nicht, die Rezeption zu besuchen, um 
einfach nur zu reden oder uns zu sagen, wie wir Ihren Aufenthalt noch angenehmer 
gestalten können!

Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Gast begrüßen zu dürfen!
Ihr Team von Hafsten Resort

Hafsten Resort grundades redan 1955. Anläggningen 
har sedan starten varit i privat ägo och drivits av 
familjen Grytfors. När Sixten & Clary startade det 
som då hette “Hafstens Camping” fanns det bara en 
enkel kioskbyggnad på den unika och natursköna 
“Hafstenshalvön”. Under de drygt 60 år som gått 
har här successivt utvecklats en av västra Sveriges 
ledande och mest kompletta fritidsanläggningar.

Ingela med familj tog över 1990. Och idag drivs 
bolaget av henne och maken Kjell, sonen Martin och 
dottern Madeleine. Hela Grytfors familjen består av 4 
barn och 11 barnbarn.

Ingela Grytfors, VD

Lite historia

390 Campingtomter
57 Stugor

63 Aktiviteter
Två stränder

Poolområde med två serveringar
En helårsöppen Restaurang

En sommaröppen Restaurang
Live Musik under sommaren

Gratis WIFI

SNABBFAKTA

Din trivsel är av högsta vikt för oss och därför är vi här för dig varje dag under hela året! 

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som gäst! Personalen på Hafsten Resort



Som campinggäst är du välkommen till oss varje dag under hela året, med husvagn, husbil 
eller tält. Vi har skapat en trivsam 5-stjärnig campingmiljö med fina campingtomter varav 

vissa ligger vackert terrasserade, de flesta med havsutsikt. Vi tar med glädje emot din 
bokning, men du kan naturligtvis också komma till oss utan förbokning i mån av plats.

Skanna QR-koderna för 
mer information om 

våra säsongsboenden

Incheckning sker tidigast 14.00 och utcheckning sker före 12.00. Varje campingtomt gäller för högst 5 personer. För tillkommande personer kostar det 150 kr per person och natt. För att kunna checka in behöver du ha Camping Key Europe. För mer information besök hafsten.se/campingkey. 
You can check in at 14.00 and check out before 12.00. Each camping plot covers up to 5 people. For additional people it costs 150 kr per person and night. To check in you need Camping Key Europe. For more information visit hafsten.se/campingkey.

Sie können ab 14.00 Uhr einchecken und vor 12.00 Uhr auschecken. Jeder Stellplatz umfasst bis zu 5 Personen. Jede weitere Personen kostet 150 kr pro Nacht. Zum Einchecken benötigen Sie Camping Key Europe. Für mer Information, besuchen Sie bitte hafsten.se/campingkey.

VIKTIGT! IMPORTANT! WICHTIG!

As a camping guest you are welcome to us every day throughout the year. We have a charming 
5 star camping environment with pitches located on terraces, most of them with views over the sea. 
To give you the best possible camping experience, you can choose between three types of camping 
pitches: Standard pitch with electricity. Comfort pitch with electricity, water and drainage or 
Premium pitch with electricity, water, drainage and TV connection. For those of you with electric 
vehicles, this year we have also built new camping pitches with electric poles that are located in the 
upper area with a fantastic view of the sea. Our facilities are close to hand no matter on which pitch you 
stay.

Als Campinggast sind Sie das ganze Jahr über täglich bei uns willkommen. Wir haben eine charmante 
5 Sterne Campingumgebung mit Stellplätzen auf Terrassen, die meisten davon mit Blick auf das Meer. 
Um Ihnen das bestmögliche Campingerlebnis zu bieten, können Sie zwischen drei Arten von Stellplätzen 
wählen: Standardplatz mit Strom. Komfortplatz mit Strom, Wasser und Abwasseranschluss. 
Premiumplatz mit Strom, Wasser, Abwasser- und TV-Anschluss. Für diejenigen unter Ihnen mit 
Elektrofahrzeugen haben wir dieses Jahr auch neue Stellplätze mit Ladestation geschaffen, die sich 
im oberen Bereich mit fantastischem Blick auf das Meer befinden. Unsere Sanitärbereiche sind in 
unmittelbarer Nähe, egal auf welchem Stellplatz Sie wohnen.

För att ge dig som gäst den bästa möjliga campingupplevelsen kan du välja mellan tre olika sorters 
campingtomter: Standardplats med el. Comfortplats med el, vatten och avlopp. Premiumplats 
med el, vatten, avlopp och TV-anslutning. För dig med elfordon har vi i år dessutom anlagt nya 
campingtomter med elstolpe som är belägna på övre området med fantastisk utsikt över havet. Vi har 
tre servicehus som finns nära till hands oavsett var på anläggningen du bor. 

Minisäsong

Vill du tjuvstarta sommaren eller 
vill du hellre campa när det är lite 
lugnare efter högsäsongen? Då 
är Minisäsongen perfekt för dig.

Sommarsäsong

Den fina naturen i kombination 
med utbudet av restauranger, 
bad och aktiviteter gör oss till 
den perfekta destinationen 
under sommaren. 

Vintersäsong

Hafsten är förstås lika vacker 
på hösten och vintern. För 
dig som vill bo hos oss under 
vinterhalvåret har vi ett par 
riktigt bra alternativ



för en lyckad semester!
Åker man på semester är det naturligtvis viktigt 
med ett bekvämt boende av hög kvalitet. Här på 
Hafsten hittar du ett brett utbud av fullt utrustade 
stugor i alla storlekar oavsett vilket sällskap du 
reser med. Välj mellan allt från lyxiga Strandvillan 
eller rymliga Storstugan till allsidiga Allmogestugan 
eller inklusive-allt Hotellstugan.

När du kommer till Hafsten Resort på semester, konferens eller skolresa finns det inte 
mindre än 57 mysiga stugor att välja mellan. Oavsett om ni kommer i par eller större grupp 
har vi den perfekta stugan för er, fullt utrustade med allt som behövs för en lyckad och 
bekväm vistelse.

When you come to Hafsten Resort for your holiday, conference or school trip, you have 
no less than 57 comfy cabins to choose from. Whether you come in pairs or larger groups, 
we’ll have the perfect cabin for you. All cabins are fully equipped with everything you need 
for a lovely and comfortable stay.

Wenn Sie für einen Urlaub, eine Konferenz oder eine Schulreise nach Hafsten Resort 
kommen möchten, stehen Ihnen nicht weniger als 57 komfortable Hütten zur Auswahl. 
Egal ob Sie zu zweit oder in größeren Gruppen kommen, wir haben die perfekte Hütte 
für Sie, komplett ausgestattet mit allem, was Sie für einen schönen und komfortablen 
Aufenthalt benötigen.

Alla stugor har dusch, WC, täcken, kuddar, kylskåp, frys, kokkärl, porslin, bestick, kaffebryggare och mikrovågsugn. Incheckning sker tidigast 15.00 och 
utcheckning sker före 11.00. 

All cabins have showers, WC, duvets, pillows, refrigerator, freezer, cooking utensils, crockery, cutlery, a coffee maker and a microwave. You can check in at 15.00 and check out before 11.00.

Alle Hütten verfügen über Dusche, WC, Bettdecken, Kissen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Kochutensilien, Geschirr, Besteck, Kaffeemaschine und Mikrowelle. Sie können ab 15:00 Uhr einchecken und vor 11:00 Uhr auschecken.

BRA ATT VETA!



DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Komfort, havsutsikt och nära kontakt med 
naturen! Våra två tält är anpassade för en 
hel familj med två sovrum samt en mysig 
loftvåning. Hela boytan är 30 kvadratmeter och 
det finns 6 bäddar. För dig som älskar närheten 
till naturen med i en bekväm och komfortabel 
form, är detta något för dig.

BRA ATT VETA!
Glampingtälten har dusch, WC, täcken, kuddar, kylskåp, frys, kokkärl, porslin, bestick, kaffebryggare, utegrill och mikrovågsugn. Incheckning sker tidigast 15.00 och utcheckning sker före 11.00. Kostnad för lakan tillkommer.

The Glamping tents have showers, WC, duvets, pillows, refrigerator, freezer, cooking utensils, crockery, cutlery, a coffee maker, outside BBQ and a microwave. You can check in at 15.00 and check out before 11.00. Sheets cost extra.
Die Glampingzelte verfügen über Dusche, WC, Bettdecken, Kissen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Kochutensilien, Geschirr, Besteck, Kaffeemaschine, Außengrill und Mikrowelle. Sie können ab 15:00 Uhr einchecken und vor 11:00 Uhr auschecken. Bettwäsche kostet extra.

We welcome you to stay in one of our two close-to-nature and 
luxurious glamping tents with the whole family directly by the sea. The 
tents are made for families with two bedrooms and a cozy loft. The entire 
tent is about 30 square meters. This is for you if you love being close to 
nature, but in a convenient and comfortable form.

Jetzt können Sie mit der ganzen Familie direkt am Meer in einem 
unserer beiden natürlichen und luxuriösen Glampingzelte übernachten. 
Die Zelte sind mit zwei Schlafzimmern und einem gemütlichen 
Loft für eine ganze Familie geeignet. Das gesamte Zelt ist etwa 30 
Quadratmeter groß. Wenn Sie es lieben, der Natur in einer bequemen 
und komfortablen Form nahe zu sein, ist dies etwas für Sie.

Nu kan du bo i en av våra två naturnära och lyxiga Glampingtält med 
hela familjen direkt vid havet.  Tälten är anpassade för en hel familj med 
två sovrum samt en mysig loftvåning. Hela tältet är ca 30 kvm. För dig som 
älskar närheten till naturen men i en bekväm och komfortabel form, är 
detta något för dig.



Strandvillan
8-12 bäddar - 90 m2

Vår lyxiga Strandvilla är det självklara valet för 
den större gruppen eller familjen. Tillsammans med 
den enastående utsikten över Havstensfjorden blir 
grillfesten på den stora altanen ett minne för livet. I 
detta kompletta boende med fullt utrustat kök finns 
allt du behöver för en fantastisk vistelse utöver det 
vanliga.

Our luxurious Strandvilla is an excellent choice for 
larger groups or families. Along with the outstanding 
view over the famous Havstensfjorden, barbecue 
parties on the big balcony becomes a memory for 
life. This extravagant accommodation with a fully 
equipped kitchen has everything you need for a great 
holiday.

Skärgårdsstugan
2 bäddar - 20 m2

Den här idylliskt belägna stugan med fullt 
utrustat kokvrå är perfekt för två personer som vill 
uppleva Hafstens natur på nära håll. När du anländer 
är sängarna bäddade och klara, handdukarna ligger 
framme och vid avresan städar vi åt dig så att du 
inte behöver tänka på något annat än din semester.

This idyllic cabin with fully equipped kitchenette 
is perfect for two people who want to experience 
Hafstens nature closely. At your arrival beds and 
towels are ready and cleaning after your departure 
is included so that you don’t have to worry about 
anything other than your holiday.

Trivselstugan
4-6 bäddar - 23 m2

Precis som namnet antyder är Trivselstugan 
gjord för din trivsel. Här finns två separata sovrum 
med två bäddar i varje samt en soffa som går att 
bädda till en dubbelsäng. Den perfekta stugan för 
familjen eller kompisgänget. 

Welcome to our Trivselstuga, the Swedish word 
for comfort and enjoyment. This cabin has two 
separate bedrooms and one sofa that can be made 
into a double bed. This cabin is perfect for families 
and groups of friends.

Smultronstugan
5-7 bäddar - 28 m2

Smultronstugan är en av våra större stugor och 
lämpar sig perfekt för större sällskap och familjer. 
I stugans kök blir matlagningen alltid lyckad 
och den stora altanen i söderläge är perfekt för 
morgonfrukosten. Med två separata sovrum och en 
hörnsoffa som kan göras om till två enkelsängar, 
finns det gott om plats för dig samt dina nära och 
kära.

Smultronstugan is a spacious cabin and perfect 
for larger groups and families. In the kitchen, your 
cooking is always successful and the large south-
facing balcony is perfect for your morning breakfast. 
With two separate bedrooms and a sofa that can be 
converted into two beds, there is plenty of space for 
you and your loved ones.

Storstugan
4-6 bäddar - 26,5 m2

För dig som föredrar lite mer plats och 
bekvämlighet rekommenderar vi varmt Storstugan. 
Med ett mysigt timmerstuk, kök och den vackra 
omgivningen blir semestern en succé för större 
sällskap och familjer. 

For those who prefer a bit more space and 
convenience, we warmly recommend Storstugan. 
With its atmospheric timber interior, kitchen and 
beautiful view, your holiday is sure to be a success.

Solstugan
4-5 bäddar - 26 m2

Denna fräscha, rymliga och vackert belägna 
stuga är ett mycket bra val för en minnesvärd 
semesterupplevelse. Stugan är stilrent inredd och i 
det separata sovrummet finns det gott om plats för 
dig och dina saker samt en nedfällbar extrasäng, om 
det skulle behövas. På den söderbelägna altanen 
blir frukosten och eftermiddagsfikan något alldeles 
speciellt.

This elegant, spacious and beautifully located 
cabin is a good choice for a great vacation. This 
cabin has a modern interior and the separate 
bedroom has  plenty of space as well as an extra 
folding bed, if needed. On the south-facing balcony, 
you can genuinely enjoy your breakfast and 
afternoon coffee.

Allmogestugan
4 bäddar - 16 m2

Den här stugan är ett perfekt alternativ för par 
eller mindre familjer. Här finns alla nödvändigheter 
för att semestern ska bli bekväm och bekymmersfri. 
Köket är fullt utrustat, soffan går att bädda om till en 
dubbelsäng och altanen passar utmärkt för mysiga 
frukostar. 
 

This cabin is the perfect option for couples or 
smaller families. Here are all the necessities for 
the holiday to be comfortable and carefree. The 
kitchen is fully equipped, the sofa can be converted 
into a double bed and the balcony is ideal for cozy 
breakfasts.

Hotellbyn
2-3 bäddar - 15 m2

Att bo i denna stuga är som att bo på ett riktigt 
hotellrum. När du anländer är sängen bäddad, 
handdukarna ligger framme och slutstädningen 
sköter vi. Hotellbyn är vackert belägen och du 
har nära till både poolområdet, sandstranden och 
lekplatser. Ett självklart val för par. 

Staying in this cabin is like staying in a real hotel 
room. When you arrive, the bed is made, towels are 
provided and after your departure we’ll take care of 
the cleaning. The cabin is beautifully located and you 
are close to both the pool area, the sandy beach and 
playgrounds. The perfect choice for couples.



On Corallens menu you’ll find a selection of delicious foods like beef fillet, healthy salads, salmon and 
seafood soup, tapas plate, vegetarian dishes and much more. If you just want to relax with a cup of coffee, 
there is also a delicious selection of pastries, sweets, sandwiches and a variety of coffees and teas. Please 
visit our website hafsten.se/restaurang/corallen for more information or download the Ancon Order app 
and search for Restaurang Corallen to see the full menu. You are of course welcome to come in at any 
time, but please consider booking your table in advance to be sure of getting a seat.

Auf Corallens Speisekarte finden Sie ausgewälte Speisen wie under anderem Rinderfilet, Salate, Lachs- 
und Meeresfrüchtesuppe, Tapasteller, vegetarische Gerichte und vieles mehr. Wenn Sie nur gemütlich 
einen Kaffee trinken möchten, gibt es auch eine köstliche Auswahl an Gebäck, Süßigkeiten, Sandwiches, 
Kaffe und Teesorten. Bitte besuchen Sie unsere Homepage hafsten.se/restaurang/corallen für weitere 
Informationen oder laden Sie die Ancon Order App herunter und suchen Sie nach Restaurang Corallen, 
um die komplette Speisekarte einzusehen. Sie können natürlich jederzeit zu uns kommen aber reservieren 
Sie gerne im Voraus um sicherzugehen, dass es einen Tisch für Sie gibt.

Med en vacker utsikt över havet är Restaurang Corallen ett givande 
besök året runt. Vi har en allsidig meny där vi serverar allt från 
ekologiskt kött från Gröna Gårdar, färsk fisk, sallader, till vegetariskt 
och vegansk kost. Restaurangen har fullständiga rättigheter. 

På Corallens meny hittar du bland annat, oxfilé, ryggbiff, sallader, lax och skaldjurssoppa, tapastallrik, 
vegetariska rätter och mycket mer. För dig som bara vill mysa till det med fika finns det dessutom ett 
utsökt urval av konditoribitar, bullar, baguetter, samt ett större urval av kaffe och te. Besök gärna vår 
hemsida hafsten.se/restaurang/corallen för mer information eller ladda ner appen Ancon Order och sök 
efter Restaurang Corallen för att se hela menyn. Du är naturligtvis välkommen att komma in när som helst 
men förboka gärna ditt bord för att vara säker på att få plats.

Hos oss finns flera restauranger att välja mellan när du vill äta eller dricka gott. Trevlig 
underhållning är ett gott inslag till maten och därför bjuds det på underhållande 
trubadurkvällar, Musik Quiz, festlig Live-Musik och annat skoj under hela sommaren. 

Vi tillagar anpassade menyer för mindre och större 
grupper så som konferenser, möhippor, bröllop, 

födelsedagar och andra tillställningar.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller boka 
bord för något av dessa tillfällen.

Skräddarsydda menyer

Frukost och färskt bröd

Frukostkorgar kan beställas varje dag året runt. 

Färskt bröd kan beställas i receptionen under 
hösten, vintern och våren. 

Under sommaren kan färskt bröd köpas i butiken.

I kvällsöppna Poolbaren i Glaspaviljongen 
bjuder vi på stämningsfulla trubadurkvällar 

och Musik Quiz under sommaren och hösten. 
Under kvällarna kan du beställa mat från både 

Poolkanten och Strandkanten.

Poolbaren & Filles Bodega

Skanna QR-koden eller kika på hafsten.se/trubadur för programmet!

HELA SOMMAREN!

TRUBADURER



Våra två nya Food Trucks har premiär i 
sommar! Skanna QR-koden eller besök 
vår hemsida på hafsten.se om du vill 
veta mer.

Till restaurangen vid stranden är du alltid välkommen under 
sommarens varma semesterdagar. Här bjuds på en utsökt meny 
med hamburgare, pizza, fish’n chips, sallader och mycket mer. 
Strandkanten har fullständiga rättigheter. 

NYHET!
NYHET!

During the hot summer days, it’s nice to be served really good food. For this, Restaurang 
Strandkanten is a perfect place to visit during the camping days. Everything from healthy salads 
to juicy burgers, krispy kebabs and tasty children’s dishes is served here. The restaurant is located 
just a stone’s throw from the beach and offers a fantastic dining experience with a lovely view. 
We are of course happy to receive your call if you want to order take away or if you have any 
other questions. Feel free to visit our website at hafsten.se/restaurang/strandkanten for more 
information. We look forward to your visit!

An warmen Sommertagen ist es angenehm, richtig gutes Essen serviert zu bekommen. Deshalb 
ist das Restaurant Strandkanten ein perfekter Ort für einen Besuch während der Campingtage. Von 
gesunden Salaten über saftige Burger bis hin zu knusprigen Kebabs und leckeren Kindergerichten 
wird hier alles serviert. Das Restaurant liegt nur einen Sprung vom Strand entfernt und bietet ein 
fantastisches kulinarisches Erlebnis mit einer schönen Aussicht. Selbstverständlich freuen wir uns 
über Ihren Anruf, wenn Sie Take Away bestellen möchten oder sonstige Fragen haben. Besuchen 
Sie unsere Website unter hafsten.se/restaurang/strandkanten für weitere Informationen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Under sommarens varma dagar är det skönt att bli serverad riktigt god mat. För detta är 
Restaurang Strandkanten ett perfekt ställe att besöka under campingdagarna. Här serveras allt från 
sallader till hamburgare, pizza, kebab och barnrätter. Restaurangen är belägen bara ett stenkast från 
stranden och erbjuder en fantastiskt matupplevelse med en härlig utsikt. Kika gärna på 
hafsten.se/restaurang/strandkanten för mer information. Vi ser fram emot ditt besök!

I vår välsorterade sommaröppna butik kan 
du handla färska frukostfrallor, livsmedel, 
badkläder, köksgeråd, leksaker, och annat 
du kan tänkas behöva för din camping- eller 
stugsemester.

Under resten av året har vi ett mindre utbud av 
butiksvaror i receptionen och då kan du även, 
kvällen innan, beställa färska frukostfrallor där.

Hafstens sommaröppna butik

På Hafsten ska du förstås aldrig behöva 
gå hungrig! Därför har vi två serveringar 
i poolområdet där du kan avnjuta goda 
maträtter snabbt och lätt. I Poolkanten 
kan du beställa allt från sallader, libakebab 
och panini till barnvänliga rätter som toast 
och hamburgare. Du kan också beställa 
läskedrycker, öl och vin. Poolgrillen är en mysig 
servering direkt vid den stora poolen där du 
kan beställa pizzor och annat gott. 

Poolkanten & Poolgrillen

Skanna QR-koden eller kika på hafsten.se/trubadur för programmet!

HELA SOMMAREN!

TRUBADURER

Novas Glass     terrass och 
Frans Hamburger      bar



Hjärtligt välkommen till Hafstens poolområde. Att erbjuda en underbar badupplevelse för våra 
gäster är något av det allra viktigaste för oss. Därför bjuder vi våra incheckade gäster på fri entré till 
poolområdet. För dig som vill åka vår 86 meter långa Vattenrutschbana går det att köpa ett separat 
åkband till den. Om man önskar att äta finns Restaurang Poolkanten inne i poolområdet. Här serverar 
vi Libakebab, Sallader, Panini, Toast, Hamburgare och såklart glass. Vin och öl säljs här också. Du kan 
dessutom besöka Poolgrillen, en trivsam grillbar vid den stora poolen, där du kan köpa snacks, pizza, 
dryck och mycket mer.

Welcome to Hafstens pool area. Providing an awesome swimming experience for our guests is very 
important to us. Therefore, we offer free access to the entire pool area to all our checked-in guests. If 
you also want to ride our 86 meter long water slide, you can of course buy tickets for that too.
Hungry and thirsty? At Restaurant Poolkanten, inside the pool area, we offer everything from 
Libakebab, Salads, Panini to Toast, Hamburgers and of course Ice Cream. Wine and beer sold here as 
well. You can also visit Poolgrillen, a nice barbecue shack, located by the large pool, where you can buy 
snacks, pizza, refreshments, hot dogs and more. 

Willkommen in Hafstens Poolbereich. Es ist uns sehr wichtig, unseren Gästen ein tolles Badeerlebnis 
zu ermöglichen. Daher bieten wir allen eingecheckten Gästen freien Zugang zum gesamten 
Poolbereich. Wenn Sie auch unsere 86 Meter lange Wasserrutsche benutzen möchten, können Sie 
natürlich auch Tickets dafür kaufen. Und wenn Sie im Poolbereich essen möchten, bietet Ihnen das 
Restaurant Poolkanten alles von Libakebab, Salaten, Panini bis zu Toast, Hamburger und natürlich 
auch Eiscreme. Hier können Sie auch Wein und Bier kaufen. Vergessen Sie aber nicht Poolgrillen zu 
Besuchen, eine Grill-Bar am großen Pool, wo Sie Snacks, Pizza, Erfrischungen, Hotdogs und vieles mehr 
kaufen können.

Vattenrutschbana (per person):

Dagsgäster:
135 kr per person och dag inkl. VattenrutschbanaBarn under 90 cm har gratis entré
Säsongskort inkl. Vattenrutschbanan: 

1 595 kr per person

PRISLISTA
1 dag: 65 kr

2 dagar: 115 kr
3 dagar: 155 kr
4 dagar: 185 kr

5 dagar: 200 kr
6 dagar: 215 kr
7 dagar: 230 kr

8+ dagar: +15 kr /dag

ÖPPET ÄNDA FRAM TILL NOVEMBER!
I POOLERNA

MED 86 METER LÅNG 
VATTENRUTSCHBANA

Hier haben Sie Zugang zu zwei Stränden auf jeder Seite der Halbinsel. Ein Sandstrand und ein Grasstrand. 
Gerne können Sie Ihren Hund zum Grasstrand mitbringen.

Som gäst på Hafsten har du tillgång till två stränder på vardera sida av halvön. En sandstrand och en 
grässtrand. På grässtranden går det bra att ha med sig sin hund.

Here you have access to two beaches on each side of the peninsula. A sand beach and a grass beach. You are 
welcome to bring your dog to the grass beach. 



FÖR FAMILJER, GRUPPER, KOMPISGÄNG, 
SKOLKLASSER OCH KONFERENSER

På Hafsten finns det alltid något spännande att göra. Vi har mer än 60 
aktiviteter för grupper, skolklasser, konferenser och familjer! Allt från 
äventyrsgolf, vandringsleder och elcyklar till ledarledda femkamper, 
Zipline, bollsporter och höghöjdsbana. 

I Bohuslän finns mycket att utforska, göra och se. Här 
bredvid kan du se en lista av utvalda destinationer som är 
mycket värda att besöka.

There is so much to do, see and explore in Bohuslän. 
Here is a list of worthwhile destinations for you to visit.

In Bohuslän gibt es so viel zu tun, zu sehen und zu 
entdecken. Hier finden Sie eine Liste mit interessanten 
Zielen, die Sie besuchen können.

Destinationer utanför området!
Destinations nearby - Reiseziele in der Nähe Rotans Varuhus

Två Fröknar Inredningsbutik
Stallgårdens blommor
Team Paulsen Dykcenter
Shopping på Torp Köpcenter
Töllås Fårgård
Bokenäs gamla kyrka från 1100-talet
Golfbanor
Stellas Lekland
Uddevalla centrum
Bohusläns museum
Moose of Anneröd Älgpark

O’Learys Bowlinghall
Shopping på Göksäter 
Go-Cart Glimmingen Motorstadion
Dragsmarks klosterruin 
Havets Hus 
Havsfisketurer i Lysekil
Nordens Ark
Vattenpalatset i Vänersborg
Grebbestad
Smögen
Liseberg
Skara Sommarland

5 min
8 min
8 min

10 min
13 min
14 min
15 min

15, 30 & 35 min
17 min

20 min
20 min
20 min

20 min
25 min
25 min
25 min
30 min
30 min
40 min
50 min
55 min
57 min
60 min
90 min

Distans med bil Distans med bil

At Hafsten there is always something exciting to do. We offer many activities for families, groups and 
conferences! Everything from adventure golf, hiking trails and electric bikes to pentathlon, Zipline, ball games and 
a high rope course. Many activities can be customized. On the following pages, you can read about our activities.
We offer group activities such as air rifle duel, reverse rally, climbing wall, clay pigeon shooting and much more. 
These are done in groups of at least four people and are really fun and exciting activities for larger groups, school 
classes, conferences and families.

Bei Hafsten gibt es immer etwas aufregendes zu tun. Wir bieten eine menge Aktivitäten für Familien, 
Gruppen, Schulklassen und Konferenzen an! Alles vom Abenteuergolf über Wanderwege und E-Bikes bis zu 
Fünfkämpfe, Zipline, Ballspiele und Hochseilgarten. Viele Aktivitäten können auf eigene Wünsche angepasst 
werden. Auf den folgenden Seiten können Sie mehr über unsere Aktivitäten lesen.
Wir bieten Gruppenaktivitäten wie Luftgewehr-Duell, Reverse Rally, Kletterwand, Tontaubenschießen, 
Baggerfahren und vieles mehr. Diese werden in Gruppen von mindestens vier Personen durchgeführt und sind 
unterhaltsame und aufregende Aktivitäten für größere Gruppen, Schulklassen, Konferenzen und Familien.

Många aktiviteter kan anpassas efter egna önskemål. På nästkommande sidor kan du läsa om alla våra aktiviteter 
som finns tillgängliga. Vi erbjuder gruppaktiviteter så som luftgevärsduell, bakvända bilen rally, klättervägg, lerduveskytte, 
grävmaskinskörning och mycket mer. Dessa aktiviteter görs i grupper om minst fyra personer och är riktigt roliga för 
större grupper, skolklasser, konferenser och familjer.

Se alla aktiviteter på
hafsten.se/aktiviteter



Är du redo för äventyr? Klättra, flyg, 
hoppa och ta dig genom en av Sveriges 
största Höghöjdsbanor här hos oss på 
Hafsten. I år bjuder vi dessutom ytterligare 
på en ny bana med ett totalt antal på sju 
banor och en Kidz Course!

Boka online på
hafsten.se/hoghojdsbanaAre you ready for a new adventure? Climb, fly, jump and make your way 

through one of Sweden’s largest High Rope Courses at Hafsten whenever you 
want throughout the year! The High Rope Course consists of a large number 
of different obstacles and several different levels of difficulty as well as a Kidz 
course. You’ll find harder challenges for the bold and easier ones for those 
who just want to experience a fun exercise up in the trees. And once again 
we have built one more new course this year for you to enjoy. Read more 
and book online at hafsten.se/hoghojdsbana.

Höghöjdsbanan består av en stor mängd olika hinder och flera 
olika svårighetsgrader samt en Kidzbana. Här finns utmaningar för den 
äventyrslystne och för den som bara vill uppleva skogen på ett nytt 
spännande sätt uppe i träden. I år, inför 2023, har vi dessutom en rolig 
nyhet! Vi har byggt ytterligare en helt ny blå bana för dig att ta an.

Sind Sie bereit für ein neues Abenteuer? Klettern, steigen, springen 
und begeben Sie sich auf einen der größten Hochseilgärten Schwedens in 
Hafsten! Der Hochseilgarten besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
Hindernisse und Schwierigkeitsgraden sowie einem Kidzkurs. Sie werden 
schwierigere Herausforderungen für die Mutigen und einfacheren für 
diejenigen finden, die einfach nur die Aussicht in den Bäumen erleben 
möchten. Und auch dieses Jahr haben wir wieder einen neuen Parkour für 
Sie gebaut. Lesen Sie mehr und buchen Sie online unter 
hafsten.se/hoghojdsbana.

90 meter drop, a top speed of 90 km/h and 900 meters long! FlyingFox 
Zipline is a big hit among conferences, bachelor and bachelorette parties as 
well as individuals and families! Don’t miss out on this exciting ride over the 
tree tops. You won’t forget this one anytime soon. The ride can be recorded 
with an action camera for those who want to remember the ride with a video!

90 meter fallhöjd, topphastighet 90 km/h och 900 meter lång! FlyingFox 
Zipline är en höjdare bland företag, svensexor och möhippor såväl som 
privatpersoner och familjer! En riktig magkittlande flygtur över träden som du 
sent kommer att glömma. Åket kan dessutom spelas in med actionkamera för 
dig som vill föreviga minnet med en häftig video!

90 Meter Fallhöhe, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h und 900 Meter lang! 
FlyingFox Zipline ist ein großer Hit bei Konferenzen, Junggesellenabschieden 
sowie Privatpersonen und Familien! Der Flug kann mit einer Action-Kamera 
aufgenommen werden, damit Sie sich daran immer mit einem Video erinnern 
können.



Tennis

Utmana kompisarna eller familjen på en runda tennis. 
Rack och boll finns att hyra i aktivitetscentrat. 

Challenge your friends or family to a round of tennis. 
Racks and balls are available for hire in the activity centre.

Fordern Sie Ihre Freunde oder Familie zu einer 
Runde Tennis heraus. Schläger und Bälle können im 
Aktivitätszentrum gemietet werden.

Boule

Direkt vid stranden finns två terrasserade boulebanor 
med sittplatser runtom som du kan använda helt 
kostnadsfritt. Klot kan hyras i aktivitetscentrat.

By the beach, there are two terraced boule courts 
with seating areas, which you can use completely free of 
charge. Balls can be rented in the activity centre.

Am Strand haben wir zwei terrassierte Boule-Plätze 
mit Sitzgelegenheiten, die Sie völlig kostenlos nutzen 
können. Bälle können im Aktivitätszentrum geliehen 
werden.

Beach Volleyball

Direkt vid stranden nedanför Padelbanan hittar 
du vår Beachvolleybollplan som du fritt kan använda 
utan kostnad eller förbokning. En volleyboll kan hyras i 
aktivitetscentrat.

Directly at the beach below the padel court, you will 
find our beach volleyball court, which you can freely use 
without charge. You can rent a volleyball at the acitivty 
centre.

Direkt am Strand unterhalb des Padelcourts befindet 
sich unser Beachvolleyballplatz, den Sie kostenfrei nutzen 
können. Sie können einen Volleyball im Aktivitätszentrum 
leihen.

Hoppkudde
Jumping pillow - Hüpfkissen

Vid sandstrandslekplatsen finns en gigantisk 
hoppkudde som barnen kan hoppa på utan kostnad.

At the sandbeach playground there is a giant jumping 
pillow that the children can jump on for free.

Auf dem Spielplatz am Sandstrand gibt es ein riesiges 
Hüpfkissen, auf das die Kinder kostenlos springen können.

Trampbilar
Pedal cars - Tretautos

Ett roligt sätt för barnen att ta sig runt 
anläggningen på. Trampbilarna går att hyra per timme i 
aktivitetscentrat.

A fun way for the children to get around the facility. 
The pedal cars can be rented by the hour in the activity 
centre.

Eine unterhaltsame Art und Weise für Kinder, sich 
in der Einrichtung zu bewegen. Die Tretautos können im 
Aktivitätszentrum stundenweise gemietet werden.

Barnklubben
Kids club - Kinderclub

På sommaren anordningar vi alltid roliga aktiviteter 
ute i naturen för barn. Se vår hemsida, eller besök oss i 
receptionen för ett aktivitetsschema.

Every summer, we arrange fun outdoor activities for 
your children. See our website, or visit us at reception for 
an activity schedule.

Jeden Sommer organisieren wir unterhaltsame 
Outdoor-Aktivitäten für Ihre Kinder. Besuchen Sie unsere 
Website oder besuchen Sie uns an der Rezeption für einen 
Aktivitätsplan.

Lekplatser
Playgrounds - Spielplätze

På anläggningen finns inte mindre än fem lekplatser 
som barnen kan leka och roa sig på. 

At our facility there are no less than five playgrounds 
for your children to play and have fun at.

Auf unserer Anlage gibt es nicht weniger als fünf 
Spielplätze, auf denen Ihre Kinder spielen und sich 
vergnügen können.

Padelbana
Padel court - Padelplatz

Nära stranden, på en liten höjd, hittar du vår 
padelbana som är öppet hela året. Ladda ner appen 
MATCHI för att boka en tid.

Near the beach, on a small hill, you will find our 
padel court, which is open all year round. Download the 
MATCHI app to book a time slot.

In Strandnähe, auf einem kleinen Hügel, finden Sie 
unseren ganzjährig geöffneten Padelplatz. Laden Sie die 
MATCHI-App herunter, um ein Zeitfenster zu buchen.

Äventyrsgolf
Adventure Golf - Abenteuergolf

Vid stranden ligger Äventyrsgolfbanan med 9 hål 
utsprida på roliga hinder och skulpturer. Bollar och 
klubbor går att hyra i aktivitetscentrat.

At the beach lies the Adventure Golf Course with 9 
holes spread over fun obstacles and sculptures. Balls and 
clubs can be rented in the activity centre.

Am Strand liegt der Abenteuergolfplatz mit 9 Löchern, 
die über Hindernisse und Skulpturen verteilt sind. Bälle und 
Schläger können im Aktivitätszentrum geliehen werden.



Grillplats
BBQ area - Grillplatz

Förbi Minispa:t vid grillstugan hittar du två murade 
grillar och sittplatser med havsutsikt. Dessa är fria att 
använda för alla besökare.

Past the mini spa by the barbecue cottage, you will 
find two brick barbecues and seating with sea view. These 
are free to use for all visitors.

Hinter dem Mini-Spa beim Grillhäuschen finden Sie 
zwei gemauerte Grills und Sitzgelegenheiten mit Meerblick. 
Diese stehen allen Besuchern kostenlos zur Verfügung.

Grillstuga
BBQ Cabin - Grillhäuschen

Bakom Minispa:t ligger vår mysiga Grillstuga som 
du kan boka. En smarrig grillbuffé och slutstädning kan 
bokas till.

Behind the Minispa lies our cozy BBQ Cabin, which 
you can book. A tasty barbecue buffet and cleaning 
afterwards can be booked as well.

Hinter dem Minispa liegt unsere gemütliche Grillhütte, 
die Sie buchen können. Ein leckeres Grillbuffet und die 
anschließende Endreinigung können ebenfalls gebucht 
werden.

Utomhusgym
Outdoor Fitness Gym

En liten bit ovanför sandstranden, bredvid 
padelbanan hittar du ett utegym som är fritt att använda 
för alla gäster.

A short distance above the sandy beach, next to the 
padel court, you will find an outdoor gym that is free to 
use for all guests.

Ein kurzes Stück oberhalb des Sandstrandes, neben 
dem Padelplatz, finden einen Fitnessplatz, der von allen 
Gästen kostenlos genutzt werden kann.

Tipspromenad
Quiz Walk - Freiluftquiz

Längs den vita vandringsleden finns tio vuxen- och 
barnfrågor uppställda. Du kan hämta en svarslapp i 
receptionen. Tipspromenaden är kostnadsfri att gå.

Along the white hiking trail there are ten questions 
for adults and children. You can pick up an answer slip at 
reception. The Quiz Walk is free of charge.

Entlang des weißen Wanderweges gibt es zehn Fragen 
für Erwachsene und Kinder. Einen Antwortschein erhalten 
Sie an der Rezeption. Der Quiz Walk ist kostenlos.

Vandringsleder med utsiktsplatser
Hiking Trails with views - Wanderwege mit Aussichten

På Hafsten finns ett flertal vandringsleder med 
fantastiska utsiktsplatser över skärgården. En kostnadsfri 
vandringskarta finns att hämta i receptionen.

On Hafsten there are several hiking trails with 
fantastic views over the archipelago. You can pick up a 
hiking map at the reception free of charge.

Auf Hafsten gibt es mehrere Wanderwege mit 
fantastischen Ausblicken über die Schären. Eine 
Wanderkarte erhalten Sie kostenlos an der Rezeption.

Fiske
Fishing - Angeln

I våra vatten kan du fiska bl. a. makrill, havsöring och 
piggvar. Du behöver inget fiskekort för att fiska här. 

In our waters you can fish e.g. mackerel, sea trout and 
turbot. You don’t need a fishing license to fish here.

In unseren Gewässern können Sie z.B. Makrele, 
Meerforelle und Steinbutt fangen. Sie brauchen keinen 
Angelschein, um hier zu fischen.

Segwayuthyrning
Segway rental - Segway Verleih

Segway är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig 
runt på. Du kan hyra dessa i receptionen.

Segway is a fun and environmentally friendly way to 
get around. You can rent these at reception.

Segway ist eine unterhaltsame und umweltfreundliche 
Art der Fortbewegung. Diese können Sie an der Rezeption 
ausleihen.

Elcykeluthyrning
E-bike rental - E-Bike Verleih

Utforska naturen på två eldrivna hjul. Cykelvagn kan 
hyras till. En cykelkarta finns längre bak i denna broschyr 
och kan även hämtas kostnadsfritt i receptionen.

Explore nature on two electric wheels. Bike trailers 
are also available. A cycle map can be found further back 
in this brochure and can also be picked up for free at the 
reception.

Erkunden Sie die Natur auf zwei Rädern mit E-Antrieb. 
Fahrradanhänger sind ebenfalls erhältlich. Eine Radkarte 
finden Sie weiter hinten in dieser Broschüre und kann auch 
kostenlos an der Rezeption abgeholt werden.

Båtuthyrning
Boat rental - Bootsverleih

Utforska Havstensfjorden i kanot, kajak, dubbelkajak, 
roddbåt eller motorbåt. Alla dessa kan du hyra i 
aktivitetscentrat.

Explore the Havstensfjord in a canoe, kayak, double 
kayak, rowing boat or motorboat. You can rent all of 
these in the activity centre.

Erkunden Sie den Havstensfjord in einem Kanu, Kajak, 
Doppelkajak, Ruderboot oder Motorboot. All dies können 
Sie im Aktivitätszentrum leihen.



Havsbastu
Sea sauna - Meeressauna

Havsbastun ligger direkt vid stranden och kan hyras 
varje dag året runt. 

The sea sauna is located directly on the beach and 
can be rented every day all year round.

Die Meeressauna liegt direkt am Strand und kann 
ganzjährig täglich gemietet werden.

Vedeldad badtunna
Hot tub

Vid Havsbastun finns även tre vedeldade badtunnor 
som kan hyras som tillägg till havsbastun.

Next to the sea sauna are three wooden heated hot 
tubs that can be rented as an add-on to the sea sauna.

Neben der Meeressauna befinden sich drei 
holzbeheizte Hot tubs, die als Ergänzung zur Meeressauna 
gemietet werden können.

Tre sorters bastur
Three saunas - Drei Saunas

I Wellnessavdelningen finns tre bastur för dig att välja 
mellan. Aromabastu, Finsk bastu och Ångbastu. 

Our wellness area has three different kinds of saunas. 
Aroma Sauna, Finnish Sauna and a Steam Room.

Unser Wellnessbereich verfügt über drei verschiedene 
Saunen. Aromasauna, Finnische Sauna und ein Dampfbad.

Gym
I wellnessavdelningen finns ett fullt utrustat gym som 

är öppet hela året.

In the wellness department there is a fully equipped 
gym that is open all year round.

In der Wellnessabteilung gibt es ein voll ausgestattetes 
Fitnessstudio, das ganzjährig geöffnet ist.

Minispa
Bokar du vårt Minispa har du hela avdelningen med 

bubbelpool, bastu, kallbadtunna och relaxavdelning för er 
själva i ett par timmar. 

If you book our Minispa, you have the entire area with 
whirlpool, sauna, cold tub and relaxation area to yourself 
for a couple of hours.

Wenn Sie unser Minispa buchen, haben Sie den 
gesamten Bereich mit Whirlpool, Sauna, Kaltwasserwanne 
und Ruhebereich für ein paar Stunden für sich alleine.

Biljard
Pool - Billard

I poolbaren finns ett biljardbord som du kan hyra i 
aktivitetscentrat under sommaren.  

In the Pool Bar is a pool table that you can rent in the 
activity center during the summer.

In der Poolbar gibt es einen Billardtisch, den Sie im 
Sommer im Aktivitätszentrum mieten können.

Poolområde
Pool area - Poolbereich

Hafstens populära poolområde består av en simpool, 
barnpool, babypool, två serveringar och vattenrutschbana 
med landningspool. Incheckade gäster har fri entré.

Hafsten’s popular pool area consists of a swimming 
pool, children’s pool, baby pool, two restaurants and 
water slide with landing pool. Checked-in guests have 
free entry.

Hafstens beliebte Badelandschaft besteht aus einem 
Schwimmbecken, Kinderbecken, Babybecken, zwei 
Restaurants und einer Wasserrutsche mit Landebecken. 
Eingecheckte Gäste haben freien Eintritt.

Vattenrutschbana
Water slide - Wasserrutsche

I poolområdet finns en 86 meter lång 
vattenrutschbana med landningspool. 
Vattenrutschbiljetter köpes vid poolentrén.

In the pool area there is an 86 meter long water slide 
with landing pool. Water slide Tickets are bought at the 
pool entrance.

In det Badelandschaft befindet sich eine 86 Meter 
lange Wasserrutsche mit Landebecken. Eintrittskarten für 
die Wasserrutsche werden am Eingang zum Schwimmbad 
gekauft.

Strandspa
Beach spa - Strand Spa

Hyr vårt nya Strandspa med badtunna, bastu och 
relaxavdelning med härlig utsikt över havet.

Rent our new beach spa with hot tub, sauna and 
relaxation area with a lovely view of the sea.

Mieten Sie unser neues Strandspa mit Whirlpool, 
Sauna und Ruhebereich mit herrlichem Meerblick.

NYHET!
NYHET!



Klara, färdiga, GÅ! 
Hos oss kommer tävlingsinstinkten igång och du får chansen att bevisa för dina kompisar, kollegor 

eller skolkamrater att du är den snabbaste, pricksäkraste, smartaste och mest uthålliga av alla.   

Höghöjdsbana
Är du redo för ett nytt äventyr? Nu kan du klättra, 
kliva, hoppa och ta dig över en mängd spännande 
hinder på en av Sveriges största Höghöjdsbanor 
här hos oss på Hafsten! I år, inför 2023, kan vi även 
glädja våra gäster med en ny blå bana.

FlyingFox Zipline
90 meter fallhöjd, topphastighet 90 km/h och 
900 meter lång! FlyingFox Zipline är en höjdare 
bland företag, svensexor och möhippor såväl som 
privatpersoner och familjer!

Grävmaskinskörning
Rolig tävling där ni får prova på att köra en 
riktig grävmaskin. Tävlingen går ut på att träffa 
så många hjul som möjligt på tid som ligger 
placerade på marken med en krok som hänger i  
grävmaskinens skopa.

Bakvända Bilen
Här kör ni så fort det går på en utstakad bana med 
en bil som svänger åt fel håll. En uppskattad tävling 
med mycket skratt. 
Minsta ålder 18 år.

Lerduveskytte
I denna tävling skjuter ni på flygande lerduvor 
med ett riktigt hagelgevär. Den som prickar flest 
lerduvor vinner. Minsta ålder 16 år.

Luftgevärsduell
Alla deltagare i båda lagen står uppställda på 
varsin sida och laget som skjuter ner alla mål först 
vinner. Här gäller det att vara en god skytt.

GPS Frågejakt
Detta är en tävling där hela lagets talanger 
kommer till sin rätt, man måste vara allmänbildad, 
teknisk och snabb. Med hjälp av en GPS ska man 
hitta ett frågeformulär i skogen, svara rätt på 
frågorna och komma tillbaka snabbast i mål.

Rörmokaren
Här får laget en hög med rördelar och rörbitar, 
sedan ska laget sätta samman dessa och forsla 10 
liter vatten från start till mål. 

Stenpyramiden
En tävling som kräver både snabbhet och 
skicklighet. Här ska laget bygga en stenpyramid 
upp till en meter så fort som möjligt och efter 
det är det laget med den högsta pyramiden som 
vinner.

Styltrally
I den här tävlingen ska du gå på styltor över hinder 
och på tid. Ett bra balanssinne och snabbhet 
är nödvändiga färdigheter i den här klassiska 
tävlingen. 

Hinderbana
Detta är en riktigt utmanande tävling som 
sätter ditt balanssinne och uthållighet på spel. 
Hinderbanan ligger i skogen och består av 
klätterrep, klätterväggar och rutschrör. Fixar du det 
på snabbast möjliga tid?

Fyrhjulingskörning
Tävlingsledaren kör först ett varv på den utstakade 
banan. Sedan ska ni köra banan på så lika tid som 
möjligt. En fartfylld och kul tävling. Minsta ålder 
16 år. 

Segway Slalom
I den här tävlingen ska deltagarna köra en uppmarkerad 
slalombana på tid med en Segway. Ser lättare ut än vad 
det är.

Fråga Griffel
En klassisk kunskapstävling som man gör med två 
eller flera lag. God allmänbildning är en klar fördel. 
Tävlingsledaren  läser  en  fråga  som  ska besvaras 
i text på en griffeltavla. Laget med flest rätta svar 
vinner.

Fånga Ägget
I den här tävlingen ska lagets medlemmar kasta 
råa ägg över en bana. En i laget kastar och en i 
laget tar emot. Ett bestämt antal ägg ska kastas, 
och så många ägg som möjligt ska vara hela. 
Gruppaktivitet som kräver både bollkänsla och 
smidighet.

Spikislagning
Den här klassiska tävlingen går ut på att slå en 
spik på minst antal slag, med eggen på en yxa. Här 
gäller det att inte vara skakig i händerna.

Pussel
I denna tävlingen är man två lag och den som får 
ihop pusslet snabbast vinner.

Konferenser, möhippor, svensexor, skolresor, födelsedagskalas eller familj. Oavsett i vilken grupp ni kommer så 
garanterar vi att sätta snurr på ert besök med våra spännande gruppaktiviteter. Ni kan själv välja och vraka vilka 

aktiviteter ni vill utföra eller så kan vi hjälpa till att sätta ihop ett paket utifrån era önskemål. Våra erfarna aktivitetsledare 
är med och förklarar tävlingsmomenten, håller koll på poängen och är med under varje steg. Alla gruppaktiviteter utförs 

av minst fyra personer. Gruppaktiviteterna förbokas via telefon, mail eller i receptionen.

NYHET! NY BANA!



GYM • WELLNESS • BUBBELPOOL • BASTU • RELAX

KROPP
& SJÄL

En rolig kväll med kompisgänget eller en romantisk kväll med din käresta? Bokar du vårt Mini 
Spa har ni hela avdelningen med bubbelpool, bastu, kallbadtunna och relaxavdelning för er 
själva 1 tim 50 min. 

Nere vid stranden hittar du vår havsbastu som ligger så att man kan bada direkt i havet. På 
bastuns terrass finns bord och bänkar samt ett omklädningsrum. Upp till 20 personer får plats i 
bastun. Vid sidan om havsbastun finns tre vedeldade badtunnor som kan bokas till. Självklart är 
havsbastun och badtunnorna tillgängliga under hela året och kan bokas av familjer, konferenser, 
skolklasser och andra grupper. Kan hyras i 1 tim 50 min.

Upplev en skön avslappnande stund 
med vännerna, familjen eller din 
käresta. Eller varför inte köra ett 
uppiggande träningspass? Välkommen 
till vårt Gym, Wellness, Havsbastu, 
vedeldad badtunna och Mini Spa. Hos 
oss kan du pyssla om dig själv varje 
dag, året runt!

NYHET!
NYHET!

Havsbastu med vedeldad badtunna

Gym & Wellness

Mini Spa med bubbelpool, bastu och relax

Under våren är det premiär för vårt nya Strandspa 
som ligger direkt vid havet med en vacker utsikt 
över havet som du kan boka i 1 timme och 50 
minuter. I Strandspat hittar du en relaxavdelning, 
bastu, badtunna, dusch, WC och omklädningsrum 
för både män och kvinnor. Välkommen att boka 
Strandspat i receptionen.

Relaxing direkt vid stranden med havsutsikt

I gymkortet ingår tillträde till gymmet och wellnessavdelningen. Gymmet är utrustad med 
konditions- och styrketräningsmaskiner. Här finns också ett solarium. I wellnessavdelningen 
har du tillgång till tre olika sorters bastu och en kallbadtunna. Mynt för solarium kan växlas i 
receptionen. 

Behöver du hjälp med motivation, kunskap om kropp, kost, skaderisk och snabbare 
resultat? Inga problem! Hos oss kan du boka en egen personlig tränare. 



Påskhelg Easter weekend
Hos oss är påsken en av barnens mest älskade högtider. Och det är ju inte så konstigt! För här bjuds det 

på påskäggsjakt, godis, påskbrasa, tipspromenad och mycket annat skoj. Men det roliga slutar inte där! I 
Restaurang Corallen dukar vi upp en påskbuffé och vi tänder vår XL-Grill som du kan grilla egen korv på. 

With us, the Easter holidays are one of the children’s most beloved celebrations. And with good reason. 
We’ll arrange an Easter egg hunt with candy, fire up a large bonfire, you can take a quiz walk and much more. 
But the fun does not end there! In Restaurant Corallen we serve up a delicious Easter buffet and we light up 
our XL-BBQ where you can prepare your own food.

 6 apr - 10 apr

Valborgshelg Walpurgis weekend
Visste du att Valborg har firats sedan 1400-talet till minne av det tyska helgonet Sankta Walpurgis? Nä, 

inte vi heller. Hur som helst hör det till festligheterna att vi bjuder in vår duktiga kör, tänder en imponerande 
valborgsbrasa och tillsammans sjunger in våren. Förutom det bjuds det på flera andra roliga aktiviteter under 
denna mysiga försommarhelg. 

Did you know that Walpurgis night has been celebrated since the 1400s in memory of the German saint 
Walpurgis? No? We neither. Anyway, it’s one of our favourite celebrations where we invite our talented choir, 
light an impressive bonfire and together welcome spring with songs. Besides that, we arrange several other 
fun activities during this delightful presummer weekend.

 28 apr - 1 maj

Kristi himmelfärdshelg Ascension Day weekend
  18 maj - 21 maj

Välkommen till oss under denna härliga högtiden! Sommaren har precis börjat och då finns det inget 
bättre än att inleda semestertiden med bad i poolområdet som du har fri entré till som incheckad gäst! 
Denna helg är även ett perfekt tillfälle att ta årets första dopp i havet.

We welcome you to this lovely holiday just at the beginning of summer. At this time of year there is 
nothing better than starting the holiday season with a refreshing swim in our pool area which you have 
free access to as our guest. This weekend might also be the perfect opportunity for a first dip in the sea.

  26 maj - 29 maj
Pingsthelg Pentecost weekend

Pingsthelgen är till för dig som vill tjuvstarta sommaren och ladda inför midsommar. Under pingsthelgen 
är poolområdet öppet. Hyr en mysig hotellstuga, stuga eller campingtomt och spendera helgen med sol, bad, 
värme och spännande aktiviteter.

The Pentecost is for those who want to start the summer just before midsummer. During this long weekend, 
the pool area is open. Rent a cozy cabin or just come by with your caravan or mobile home and spend the 
weekend at the beach, in the sun and exciting activities.



HELGERBJUDANDEN - VARJE HELG, ÅRET RUNT!
Oavsett när under året du kommer så har vi alltid något på gång! Under höst, vår och vinter har vi erbjudanden varje 

helg. Receptionen, restaurangen och nästan alla aktiviteter finns tillgängliga för dig varje dag, året runt. Kika på vår hemsida 
eller hör av dig till oss om du vill veta mer!

No matter when during the year you visit us, we always have something going on! During autumn, spring and winter 
we have offers every weekend and the reception, restaurant and almost all activities are available to you every day, all year 
round. Check out our website or contact us if you want to know more!

Egal wann Sie uns während des Jahres besuchen, hier ist immer etwas los! Im Herbst, Frühling und Winter haben wir 
jedes Wochenende Angebote für Sie. Die Rezeption, das Restaurant und fast alle Aktivitäten stehen Ihnen das ganze Jahr über 
täglich zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren möchten!

Midsommarhelg Midsummer
Nu har sommaren börjat på riktigt! Midsommar är en av de mest omtyckta och uppskattade storhelgerna. 

Inte minst på Hafsten, där vi arrangerar en riktigt storslagen dans kring midsommarstången med Live-Musik, 
gratis glassutdelning, trubadurkvällar och många andra roliga aktiviteter för stora och små. 

Summer is here at last! Midsummer is one of the most popular and appreciated festivities in Sweden. Not 
least at Hafsten, where we arrange a really great dance around the maypole together with live music, free ice 
cream, music entertainment and many other fun activities for both young and old.

 22 jun - 25 jun

Halloween Camp
Pumpor, spöken, häxor och demoner. Detta blir en helg fylld med skrämmande äventyr, läskiga aktiviteter 

och roliga kostymer. Vi pyntar och arrangerar spännande halloweenaktiviteter för hela familjen så som 
pumpakarvning, halloweenpyssel, spökbad, spökvandring, och på lördagen dukar vi fram en buffé och mycket 
mer. Välkommen om du vågar!

Pumpkins, ghosts, witches and demons. This is a weekend filled with terrifying adventure, scary activities 
and fun costumes. We decorate and arrange exciting Halloween activities for the whole family such as 
pumpkin carving, crafting, haunted promenade, buffé and much more. Welcome, if you dare!

30 okt - 5 nov

Julpaket med julbord Christmas package
 Vi bara älskar julen och under adventshelgerna myser vi till det lite extra mycket. På lördagen serveras 
ett traditionellt svenskt julbord. Vårt julpaket är alltid ett uppskattat och härligt inslag i den vita och kyliga 
vintern. 

We just love Christmas times and on saturday during the Advent weekend we serve a traditional 
Swedish Christmas  smorgasbord with everything you can imagine. Our Christmas package is always an 
appreciated and lovely break from the bleak and chilly winter.

 2 dec - 3 dec & 9 dec - 10 dec

31 dec - 1 janNyårspaket New Years Eve package
5, 4, 3, 2, 1, Gott Nytt År! Välkommen att fira in det nya året hos oss i en av våra mysiga stugor, egen 

husbil eller husvagn. På nyårsafton serverar vi en härlig 5-rätters nyårssupé och på nyårsdagen väntar en 
mättande frukostbuffé alternativt frukostkorg. Paketet är perfekt för dig som vill avnjuta Nyår i lugn och 
ro. 

5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Welcome to celebrate the new year with us in one of our cozy cabins, 
your own motorhome or caravan. We’ll serve a delicious 5-course New Years Eve supper and on New 
Year’s Day a breakfast buffé, or alternatively, a well filled breakfast basket is waiting for you. The package 
is perfect for those who want to enjoy New Years Eve in peace and quiet.



Slappna av, njut av god mat och 
upplev den fantastiska naturen 

PAKET

Vandringspaket - för två med helpension
Hafsten Resort är den perfekta destination för dig som älskar att vandra. Här 
kan du uppleva den fantastiska och unika Bohuslänska naturen på nära håll. Vi 
har ett flertal vandringsleder för dig att välja mellan, både här på Hafsten och 
på Herrestadsfjället. Paketet är komplett med lunchpaket som ni tar med på 
vandringen, kartor över alla vandringsleder, middag på kvällen efter vandringen 
och frukostkorg. Du får även entré till vårt Gym, 3 olika sorters bastur och 
kallbadtunna för en riktig avslappning efter en hel dags vandring.

Elcykelpaket - för två med helpension
Upptäck den Bohuslänska naturen på två hjul! Att cykla är en stimulerande och 
hälsosam aktivitet och med våra elcyklar blir ingen terräng onåbar. Hafsten som 
utgångspunkt erbjuder ett antal fina cykelleder som du kan utforska. I paketet 
ingår övernattning i Hotellstuga, lunchpaket som ni kan ta med på cykelturen, 
cykelkartor, vandringskartor, middag på kvällen och frukostkorg. Du får även 
entré till vårt Gym, 3 olika sorters bastur och kallbadtunna för en riktig avkoppling 
efter cykelturen.

Lyxpaket - 2 nätter med helpension
Ibland kan det vara skönt att ta en paus från vardagsbekymren och bara njuta av 
tillvaron i skön natur. På Hafsten har vi utformat ett paket för just det ändamålet 
och tanken är att du inte ska behöva tänka på något annat än dig själv. Du får fri 
tillgång till Gym & Wellness och vi serverar frukost, lunch och middag och sköter 
slutstädningen om du väljer att bo i Hotellstugan. Du kan naturligtvis också 
komma hit med egen husbil eller husvagn. 

Weekendpaket - med Mini-Spa
Att komma iväg under en weekend kan göra under för både kroppen och själen. 
Detta paket kan du även boka under vardagar. Du har obegränsad tillgång 
till vårt Gym & Wellness under vistelsen och du får också tillbringa en kväll i 
vårt Mini-Spa tillsammans med din käresta eller kompisarna. Frukostkorg får 
du båda dagarna och väljer du att bo i stuga så sköter vi även slutstädningen 
åt dig. Strosa runt i den vackra naturen, njut av de härliga utsikterna på våra 
vandringsleder och andas in den friska havsluften. 

I Lyxpaketet ingår:
Stuga eller campingtomt, fri entré till Gym & Wellnessavdelningen, 
frukostkorg båda dagarna, en lunch, tre-rätters middag båda dagarna, 
slutstädning och lakanset (stuga).

I Weekendpaketet ingår:
Stuga eller campingtomt, fri entré till Gym & Wellnessavdelningen, 
frukostkorg båda dagarna, slutstädning och lakanset (stuga).

Skanna QR-koden 
för mer information 
och priser.



Äventyr, friluftsaktiviteter, lek samt 
bad i både pool och hav gör Hafsten 
till en minnesvärd skolresedestination! 

Hafstens Äventyrspaket
En liten bit in i skogen, på en liten höjd ligger Trätipin med plats för 32 personer. Här 
övernattar ni med äventyrlig vildmarkskänsla men ändå inte alldeles för långt från allt 
annat. I Tipin finns vildmarksutrustning för matlagning över öppen eld, ved, kylskåp 
och rinnande vatten. På utsidan finns en lägereld med en stor grill där man kan samlas 
för en riktigt mysig grillkväll. 

När du beställer Äventyrspaketet får ni tillgång till poolområdet och 
vattenrutschbanan under hela vistelsen, äventyrsgolf, tennis, strandvolleyboll, 
kanoter, kajaker, trampbåtar, boulebana, grillplatser, fotbollsplan, hoppkudde och 
äventyrsvandring till Hafstensklippan. Dessutom ingår tävlingen Luftgevärsduellen 
med aktivitetsledare samt ett tillfälle i vår Havsbastu som ligger direkt vid stranden.

Hafstens Specialpaket
Utomhusupplevelser, spännande aktiviteter och härlig natur direkt vid havet. Detta 
är vad utflykter till Hafsten handlar om! Bokar ni detta paket bor ni i centralbelägna 
stugor ett stenkast från stranden, poolområdet och alla aktiviteter. Stugorna har fyra 
bäddar, dusch, WC, täcken, kuddar och fullt utrustade kök med kylskåp. 

När du beställer Specialpaketet får ni tillgång till poolområdet och vattenrutschbanan 
under hela vistelsen, äventyrsgolf, tennis, strandvolleyboll, kanoter, kajaker, 
trampbåtar, boulebana, grillplatser, fotbollsplan, hoppkudde och äventyrsvandring till 
Hafstensklippan. Dessutom får ni spendera ett tillfälle i vårt Mini Spa med bubbelpool, 
bastu och relax en gång per person i grupper om 10-12 personer. 

Ni bor hos oss i 2 nätter med ankomst kl. 13 och 
avresa kl. 13. Du kan även välja 1 natt Flex med 
ankomst kl. 10 och avresa kl. 17.

I många år har Hafsten Resort varit en självklar destination för många skolklasser och barngrupper 
från både Sverige och Norge. För en del av dem är det faktiskt en årlig tradition att besöka oss. 
Med våra skolresepaket kan barnen leka, utforska, och uppleva spännande aktiviteter direkt vid 

havet omgiven av vacker natur. Resan blir en garanterad snackis på skolgården! 

Ni bor hos oss i 2 nätter med ankomst kl. 13 och 
avresa kl. 13. Du kan även välja 1 natt Flex med 
ankomst kl. 10 och avresa kl. 17.

Bor ni i Trätipin tar ni med eget liggunderlag, sovsäck, tallrikar, muggar och bestick. Glöm inte badkläderna! I Trätipin finns även en öppen eldstad med skorsten. 
Du kan boka till frukost, måltider i restaurangen, lakanset och slutstädning. Andra aktiviteter som vi erbjuder kan också bokas till. Hör av dig så hjälper vi till att skräddarsy ett paket efter era önskemål.

BRA ATT VETA!



När bröllopet står runt hörnet hör det naturligtvis till traditionen att anordna en möhippa 
eller en svensexa för den lycklige. Vi på Hafsten Resort har lång erfarenhet av sådana 
tillställningar och därför kan vi med stolthet garantera att er möhippa eller svensexa 
kommer att bli en minnesvärd festlighet för dig och dina vänner.

Paket 1
 � Fika vid ankomst (Kaffe, liten macka och vatten)
 � Två ledarledda aktiviteter  (ex. Luftgevärsduell, 
Grävmaskinskörning m.m.)

 � Mini-Spa med bubbelpool, bastu & relax

Paket 2
 � Fika vid ankomst (Kaffe, liten macka och vatten)
 � Två ledarledda aktiviteter  (ex. Luftgevärsduell, 
Grävmaskinskörning m.m.)

 � Mini-Spa med bubbelpool, bastu & relax
 � Tre-rätters middag i Restaurang Corallen (exkl. dryck)

Paket 3
 � Fika vid ankomst (Kaffe, liten macka och vatten)
 � Två ledarledda aktiviteter  (ex. Luftgevärsduell, 
Grävmaskinskörning m.m.)

 � Mini-Spa med bubbelpool, bastu & relax inkl. badrock
 � Tre-rätters middag i Restaurang Corallen (exkl. dryck)
 � Boende i stuga inkl. lakan, handdukar och slutstäd

Paket 4
 � Fika vid ankomst (Kaffe, liten macka och vatten)
 � Två ledarledda aktiviteter  (ex. Luftgevärsduell, 
Grävmaskinskörning m.m.)

 � Havsbastu med badtunna inkl. badrock
 � Grillbuffé i Tipin (exkl. dryck)
 � Boende i Trä-Tipi (ta med liggunderlag, sovsäck och kudde)
 � Frukost

Du kan välja mellan nedanstående färdiga paket men 
du kan också skräddarsy tillställningen efter dina egna 
önskemål. Vi har en mängd aktiviteter och alternativ att 
välja mellan. Tveka inte att höra efter med oss, vi hjälper 
gladeligen till! 

MÖHIPPOR
& SVENSEXOR



Backa

Kungälv

Rommelanda

Kareby

Säve

Göteborg

Björlanda

Harestad

Hålta

Solberga

Lycke

Torsby

Torslanda

Öckerö
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Rönnängen
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Rödbo
Ytterby

Lur
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Naverstad
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Hogdal

Strömstad

Tjärnö

Skee

Näsinge

Lommeland

Statsgräns

Sockenkyrka
Häradets område
Andra häraden i landskapet
Andra landskap i Sverige

Länsgräns
Häradsgräns
Stad eller annat land

Smögen

Uddevalla

Grundsund

Hunnebostrand

Munkedal

Ellös
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Kolleröd

Malmön

Ljungskile

Hafsten Resort
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L. Bornö
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Matservering
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Bilfärja (Gratis)
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Vandringsled
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Turridning

Aktiviteter

Vindön

Konferens

Bassholmen

Herrestad

Livsmedel/Shopping

Torp Köpcentrum

Göksäter

Nordens Ark

Två Fröknar 
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Moose af Anneröd
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Smögenbryggan
Uddevalla Golfklubb

Hogstorp

Göteborg Jönköping
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Skövde
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Kärrstegens GårdSkaftö Golfklubb

Lysekils Kyrka

Kutterkonfekt
Marsippanladan

Dragsmarks Kyrka

Bokenäs Gamla Kyrka

Klocktornets 
Musselbar

Lyckornas Golfklubb

Backa Hällristningar

Bohusläns museum

Emaus Lantgård
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Smultron & Tång

Havets Hus

Personfärjan 
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Slussens Pensionat

Christers Restaurang

Kulturhuset Kajutan
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Skalbanksmuseet
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IKEA
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Kök & Bar
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Skaftö

Stellas Lekland

Rotan & 
Al Paso Pizzeria
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Bokenäs Kyrka
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Dragsmarks Klosterruin

Kalvön
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Gullmarsberg Bokskog

Lilla Hasselön

Bassholmen

Store Mosse

Bratteforsån

Folkets Hus

Gustafsbergsområdet

Stora Bornö

Gullmarsskogen
Trällebergskile

Svackus Myr

Rixö

Åbyfjorden

Näverkärr
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Sotekärr

Valön
Tåsteröds stora vatten

Anneröd-Hogsäm
Strömmarna

Morlanda

Hållöarkipelagen

Stora KullholmenNäs
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Småholmarna

Gullmarsbaden
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Käringön (6.6 km)
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Konferens
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Västersalt
Restaurang

Töllås Fårgård
& Café

Hjältön

Gröna Gårdar

Gullmarsberg
Bokskog

Rotviksbro

Bokenäs
Gamla Kyrka

Havstensfjordens 
Naturreservat

Hällristningar
vid Kolsby

Eriksberg

Skredsvik

Lanesund

Torp Köpcenter

Uddevalla

Sväng höger in på stora 
vägen och strax därefter 
vänster in mot Eriksberg

Sväng höger mot 
Vindön/Nötesund

Följ Orust Cykelväg

Kalvön

Korsa den stora vägen 
& följ skyltarna till 

Töllås Fårgård

Ta höger vid 
fartkameran Sväng vänster

vid T-korsningen

Sväng höger 
efter det röda 
huset över en 

bäck

Sväng höger vid 
stora vägen

Sväng in mot 
Töllås Fårgård

Sväng höger
mot Lysekil

Sväng vänster in 
mot Trättarekullen

Sväng höger
mot Eriksberg

Ta höger vid 
Orreviksskylten

Fortsätt mot
Kavlanda

Sväng in vid 
Hafstenflaggorna

Hafsten Resort

Sväng höger 
mot Uddevalla

Bokenäs Skola

Ta vänster mot 
Torseröd

Ta höger mot 
Jordfall

Sväng vänster 
vid asfaltsvägen

Sväng höger 
mot Båröd

161

161

161

160

160

160

Sväng höger 
mot Bokenäs

Sväng in på 
Västeräng

Rakt fram i 
T-korsningen

Sväng in mot 
Kristevik

Högås Kyrka

Vid vändplanen 
ta in på vänster 

grusväg 

Sväng vänster 
vid “förbud mot 
trafik” skylten

Bokenäs

Hällebäcks badplats 
- Gullmarsfjorden (ca 13 km)

Eriksbergsrundan (ca 25 km)

Bokenässlingan (ca 35 km)

Högåsbanan (ca 24 km)

Skogsturen (ca 14 km)

Hafstensturen (ca 8 km)

Töllåsvägen (ca 23 km)

För priser se 
www.hafsten.se/elcykel eller anslag.

CYKELKARTA

Hällebäcks Badplats



Tider att hålla
Utcheckning för campingtomter senast kl. 
12.00 på avresedagen.
Utcheckning för stugor senast kl. 11.00 på 
avresedagen. När ni har städat färdigt, var 
god ring städtelefonen (0768 27 74 65) eller 
receptionen för inspektion. 

Poolområde efter utcheckning
Vi har möjlighet att erbjuda ett antal 
EasyPark parkeringar för er som har husbil 
eller husvagn och som vill bada efter 
utcheckning. Parkeringsplatserna finns vid 
särskilt anvisade platser vid ängen. 

Utrustning i stugan
Vid ankomst till stugan, kontrollera att all 
utrustning finns, vid brist rapportera detta till 
receptionen senast en timme efter ankomst.

Duschar i servicehus
När man vill duscha i servicehusen ingår 
en gratis dusch (4 min.) per dag, därefter 
kostar det 5 kr för 4 minuter varmvatten. 
Duscharna är öppna dygnet runt. 

Rökning undanbedes
Rökning är förbjuden i alla stugor och 
byggnader samt uteserveringar.

Husdjur
Tänk på allergiker, husdjur är endast tillåtna 
i vissa stugor. Fråga personalen. 

När ni lämnar stugan
Städa och fyll i checklistan, kontakta 
städet före avresan för att få stugan 
kontrollerad, (Väntetid kan förekomma). 
Checklistan lämnas i receptionen vid avresa. 
Vid rökning i stugan debiteras 3 000 kr 
i saneringskostnad. Ej fullgod städning 
debiteras med 2 000 kr via faktura. Du har 
tillgång till poolområdet efter utcheckning.

Varmvatten i stugorna
Varje stuga har en egen 
varmvattenberedare, därför är 
varmvattentillgången i stugorna något 
begränsad. Om varmvattnet tar slut värms 
vattnet upp igen på några timmar.  

Antal personer på campingtomt
Varje campingtomt gäller för max 5 
personer, för tillkommande personer 
debiteras 150 kr per person och natt.

Tvättmaskiner och torktumlare
Det finns tre tvättstugor, en i varje 
servicehus. Där finns tvättmaskiner, och 
torktumlare. Hafstens betalkort används för 
betalning i dessa. Tvättmedel ingår ej.

Ordningsregler
Visa hänsyn till grannarna. Mellan kl. 23 - 7 
ber vi er vara tysta. Under trubadurkvällar 
spelas musik till kl 00.

Hafstens Betalkort/klocka
Finns i receptionen och kan fyllas 
på med valfritt belopp. Används vid 
betalning av tvättmaskin, torktumlare och 
varmvattendusch. Klockan används för 
bommen och entré till poolområdet. Vid 
borttappad kort/klocka betalas 100 kr per 
kort/klocka. 

Entré till vattenrutschbanan
För dig som har förbeställt entré till 
vattenrutschbanan använder du Hafstens 
betalkort/klocka vid poolentrén för att 
hämta ut dagens färgarmband.

Städning av stugan
Om städning ej är beställd, städar gästen 
stugan själv. Städning skall beställas i förväg 
eller senast vid ankomst (950 kr för stugor, 
1 900 kr för Strandvillan). Följ städschemat 
som ligger på bordet i stugan. Ej städade 
stugor debiteras med 2 000 kr via faktura. 

Bilar på området
Endast en bil är tillåten per stuga eller 
campingtomt på området. Har ni fler bilar 
parkeras dessa på centralparkeringen 
utanför receptionen eller på 
entréparkeringen strax utanför området. 
Detta gäller även besökare till gäster på 
campingen. Bommarna stänger för infart kl. 
22.30 - 08.00 varje dag men det går bra att 
köra ut dygnet runt. 

Lotsservice
Om du tycker att det är svårt att komma in 
på din campingtomt är du välkommen att 
höra av dig till oss så hjälper vi gärna till.

Återköp/returer
Görs till samma kort som vid betalning.

Post
Post kan hämtas och lämnas i receptionen.

Servicehus
Våra servicehus är öppna dygnet 
runt och har duschar, toaletter, kök, 
matplats, diskmaskin och tvättstuga med 
torktumlare. I alla våra servicehus finns 
handikappanpassade toaletter.

Gasol
Gasolflaskor säljes och bytes i receptionen.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns i receptionen.

SAKER DU BÖR VETA
Times to keep
Checkout for camp sites no later than 
12.00 on day of departure. Checkout 
for cabins no later than 11.00 on day 
of departure. When you have finished 
cleaning, please call housekeeping 
(+46 768 27 74 65) or the reception for 
inspection.

Pool area after checkout
From 2021, we offer some EasyPark 
parking spaces for those of you who 
have a motor home or caravan and 
who want to visit the pool area after 
check-out. The parking spaces at 
specially designated spaces by Ängen.

Equipment in the cabin
Upon arrival at the cabin, check to see 
that all equipment is present. If not, 
report anything missing to the reception 
no later than one hour after arrival.

Showers in service building
A free shower (4 min.) per day is included, 
after which it costs 5 kr for 4 minutes of 
hot water. The showers are open around 
the clock.

Smoking not allowed
Smoking is forbidden in all cabins, 
buildings and outdoor seatings.

Pets
Due to risk of allergies, pets are only 
allowed in certain cabins. Please consult 
the staff.

When you leave the cabin
Clean and fill in the checklist, please 
contact house keeping before departure 
to get the cabin inspected (some waiting 
time may occur). Submit checklist to the 
reception on check out. If there was any 
smoking in the cabin you will be charged 
3 000 kr in decontamination costs. 
Inadequate cleaning will be charged with 
2 000 kr by invoice. You have access to 
the pool area after check out.

Hot water in the cabins
Each cabin has its own water heater and 
the hot water supply in the cabins can be 
somewhat limited. If the hot water runs 
out, wait a few hours and the water will 
be hot again.

Number of people
We allow a maximum of 5 people per 
camping pitch. For additional visitors we 
charge 150 kr per visitor per night.

Washing machines and dryers
There are three laundry rooms, one in 
each service building. There you will find 
washing machines, dryers and ironing 
boards with irons. You can use Hafstens 
Payment Card to pay for washing and 
drying. Detergent not included.

Rules of conduct
Between 23.00 - 7.00 we ask you to 
show extra consideration to sleeping 
neighbours. Music is played to 00.00 
during Live-Music nights if not otherwise 
stated.

Hafstens Pay Card/bracelet
Available at the reception and can be 
filled with any amount. Used for payment 
of the washing machine, dryer and hot 
shower. The bracelet is for entering the 
pool area (not the waterslide). If you lose 
the card/bracelet we charge 100 kr /
card/bracelet.

Entrance to the water slide
For those of you who have pre-ordered 
entrance to the water slide, use the 
Hafsten payment card/clock at the 
pool entrance to pick up today’s color 
wristband.

Cleaning of the cabin
If cleaning is not ordered, guests clean 
the cabin themselves. 
Cleaning should be ordered in advance 
or at the latest upon arrival (950 kr per 
cabin, 1 900 kr for Strandvillan). Follow 
the cleaning instructions in the cabin! 
Please note that cabins that are not 
properly cleaned will be charged 2 000 kr 
by invoice.

Cars on the camping ground
Only one car is permitted per cabin or 
camping pitch. If you have more cars, 
they are to be parked at the designated 
parking areas at the reception or at our 
free parking area just outside the ground. 
This also applies to visitors. The gates to 
the camping ground are closed for entry 
22.30 - 8.00 every day, but are open for 
departure at any time.

Help getting to your camping pitch
If you find it difficult to get onto your 
camping pitch, feel free to contact us and 
we will be happy to help you.

Buyback/returns
Made to the same card that is used at the 
time of booking.

Mail
Mail can be picked up and left at the 
reception. 

Service facilities
Our handicap friendly service facilities are 
open 24 hours a day and have showers, 
toilets, kitchen, dining area, dishwasher 
and laundry room with dryer.

LP gas
LP gas bottles are sold and exchanged at 
the reception.

Defibrillators
A Defibrillator is located in the reception.

THINGS YOU SHOULD KNOW

Polisstation i Uddevalla 
Police station in Uddevalla

114 14
Sjukvårdsupplysning 

Medical assistance

1177

Bilbärgning
Highway Service 

+46 (0) 522-155 00

Receptionen 
The reception

+46 (0) 522 64 41 17
info@hafsten.se

Städtelefon 
Housekeeping

+46 (0) 768 27 74 65

Jourtelefon 
On call telephone

+46 (0) 522 64 41 17

Vårdcentral Närhälsan Herrestad
Health Care Center Herrestad

+46 (0) 10 441 64 40

Taxi Uddevalla 

+46 (0) 522 45 90 00

SOS NÖDNUMMER FÖR POLIS, AMBULANS OCH BRANDKÅR
SOS EMERGENCY NUMBER FOR POLICE, AMBULANCE AND FIRE DEPARTMENT 112



Naturskön miljö vid havet
Hos oss finns många förutsättningar till en lyckad konferens, firmafest, kick-off, skolresa, svensexa eller möhippa. Vi  
erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och anläggningen ger oändliga möjligheter till lyckade arrangemang. Ni bor 
mysigt i välutrustade stugor, konfererar i fräscha lokaler, äter gott i restaurangen, njuter av ett glas vin. Ströva fritt i 
naturen, njut av havet, bada bastu eller slappna av i bubbelpoolen.

Stort urval av spännande aktiviteter
Vi erbjuder allt från enskilda aktiviteter till femkamper och turneringar. Erfarna aktivitetsledare sköter allt från organisering 
och indelning i grupper till poängräkning och prisutdelning. Välj aktiviteterna och meddela eventuella önskemål om 
utformning så arrangerar våra aktivitetsledare hela programmet. Vi har flera färdiga gruppstärkande aktivitetsprogram. 
Vi erbjuder tillträde i vårt Gym & Wellness med ång- aroma- och finsk bastu samt en kallbadtunna. Vill ni uppleva 
vildmarkskänslan kan ni övernatta i vår rymliga Trä-Tipi med eldstad i mitten och plats för 30 personer.

Öppet hela året!
www.hafsten.se

+46 (0) 522 64 41 17
info@hafsten.se

Vi skräddarsyr 
arrangemang efter era 

specifika önskemål. 
Hör av dig till 

konferens@hafsten.se

 • FlyingFox Zipline
 • Höghöjdsbana
 • Bakvända bilen
 • Lerduveskytte
 • Luftgevärsduell
 • GPS Frågejakt
 • Rörmokaren
 • Stenpyramiden
 • Styltrally

 • Hinderbana
 • Fyrhjulingskörning
 • Segway Slalom
 • Fråga Griffel
 • Fånga Ägget
 • Klättervägg
 • Spikislagning
 • Pussel
 • Grävmaskinskörning

Exempel på gruppaktiviteter

 • Del i dubbelrum med dusch och WC. 
 • Lakan och slutstädning
 • Kaffe och fralla vid ankomst, lunch, eftermiddagsfika, 

2-rätters middag. Dag 2: frukost
 • Möteslokal
 • Frukt och vatten

Exempel på konferenspaket 

VÅRA 
KONFERENSLOKALER

Eken 14 personer

Aspen 25 personer

Björken 40 personer

Tallen 60 personer 

(80 vid biosittning)

Boendekapacitet i stugor: 

300 bäddar.

En riktig höjdare bland grupper och konferenser!

Hafstens
Höghöjdsbana


