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Vi guidar på besöksmål i  Kungälv och Marstrand 

och 



1  Stadspromenad Västra gatan, Kungälv 

”Var och en som blomdoften nådde, såg genast för sig hela sin lilla 

stad. Han såg den som blommornas stad...”  Så beskrev Selma 

Lagerlöf Kungälv! Kom med på en guidad stadspromenad längs 

idylliska Västra gatan med välbevarad trähusbebyggelse från  

1600-talet och framåt . Vår guide berättar om Kungälvs spännande 

historia, som utspelat sig i den genuina miljön.  

2  Stadspromenad Östra gatan, Kungälv 

Följ med på en guidad på promenad längs Östra gatan där de flesta  

hus är uppförda i trä, vilket ger gatan en harmonisk prägel. Flera kända 

konstnärer har bott här och inspirerats av miljön. Om detta och mycket 

mera berättar våra guider på promenaden på ”Öster”.  

5  Klosterkullen och gamla Kungahälla 

Medeltidsklädda guider berättar om gamla Kungahällas historia och 

bebyggelse. Vi får höra om när Kungahälla var Norges sydligaste 

handelsstad, Sigurd Jorsalafare – Kungahällas egen korsriddare, 

klosterliv och mycket annat av den medeltida historien som utspelat 

sig här. 

6  Ragnhildsholmen 

Vid den gamla slottsruinen berättar våra medeltidsklädda guider 

om Borgens korta men intensiva historia, om hertigs Eriks 

riddarliv och om den mäktiga fru Ingeborg. Ragnhildsholmen är 

idag en välbesökt och känd fågellokal där bl a näktergal och 

rosenfink är kära gäster. 

4     Gamla kyrkogården i Fontin, Kungälv  

Vid den Gamla kyrkogården, som en gång i tiden kallades ”Svensk-

kyrkogården”, lyssnar vi till berättelser om kända och okända 

Kungälvsbors spännande liv och märkliga öden. 

9 Guidad cykeltur med historiska förtecken.  

Vi startar vid Fästningsholmen och cyklar genom Kungälvs äldre 

delar och cyklar längs natursköna Nordre älv där vi besöker 

Klosterkullen och Ytterby gamla kyrka, Västra Porten och 

Tjuvholmen. Vi får höra spännande berättelser om 1500 år av 

historia. 

Vi erbjuder beställningsturer på svenska, norska, engelska 
och tyska till våra olika besöksmål. 
 
Vissa av turerna kan även erbjudas som bildvisning. 

8  Stadspromenad Marstrand  ”Från sill till badortsliv” 

Under vandringen berättas om Marstrands historia, sill, smugglare 

och kungligheter. Vi går längs kajen upp mellan vackra hus i 

smala gränder till kyrkan, vidare till badortssocietetens favorit-

platser under Kung Oscars tid. 

Variationer på turerna överenskommes med beställaren och 

guiden, liksom startplats och pris. 

På omstående sida finns en förteckning över våra guider 

Välkommen att kontakta oss! 

3  Stadspromenad på Komarken, Kungälv 

       ”Från betesmark till bostadsområde” 

Följ med på en guidad promenad och hör om Komarkens utveckling 

från betesmark och jordbruk till modernt bostadsområde. Promenaden 

avslutas  i Kastalakyrkan på Komarken.  

7  Bohus fästning 

Med spännande berättelser om Nordens starkaste fästning, 

tar vi oss fram genom fuktiga kassematter, mörka fängelse-

hålor och trånga gångar upp till det stora kanontornet Fars 

Hatt och kanske ser vi den siste fången i bekännelsecellen. 


