Trippa
www.trippa.se

Lysekil

Beläget vid Gullmarsfjorden och är en
populär badort sedan mitten av
1800-talet. Vacker bebyggelse, folkliv
och natur. Havets hus bör besökas och
att det ligger naturligt här där man har
stor fiskindustri och marin forskning.

Sevärdheter:
Curmans Villor
1880 uppfördes dessa villor av makarna,
tillika badläkare, Carl och Calla Curman. De
tjänstgjorde i det intilliggande kallbadhuset
och deras släkt äger och vårdar dem än idag.
Carl Curman grundade även Sturebadet i
Stockholm.

Gamle stan
”Gamlestan” är Lysekils äldsta stadsdel och
det fanns bebyggelse här redan på
1600-talet. Gamla strandgatan är följaktligen
stadens äldsta gata och utmed den
stenbelagda gatan står den välbevarad
träbebyggelse från mitten av 1800-talet fast
på den tiden gick bebyggelsen ända ned till
strandkanten.

Havets hus
Är du dykare så kan du ge dig ut i havet
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utanför ifall du vill se samma fiskar som på
akvariet. Eller så besöker du Havets Hus och
får möta hundratals fascinerande arter, i hela
40 akvarier, som t ex småfläckig rödhaj till
knorrande oxsimpa. Här finns inte en
klapphage men man får känna på sjöstjärnor
och eremitkräftor i klappakvarier.

Lysekils kallbadshus
Badhuset används dagligen – året runt – av
Lysekilsbor och sommartid även av turister.

Lotsutiken Flottans män
Lysekil är kuperat och ståtar med ett flertal
utsiktplatser. Detta är en gammal lotsutik
varifrån man tidigt kunde se och gå ut och
möta skepp som önskade ledsagning.

Stångehuvud naturreservat
Ute på naturreservatet Stångehuvud finns ett
riktigt mecca för den badsugna
semesterfiraren men framförallt en otrolig
naturupplevelse med vackra klippor och
fantastiskt havssceneri.¨
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Pinneviksbadet
Alldeles innan Stångehuvuds naturreservat
ligger Pinneviksbadet.

Utsiktstornet
Skall man välja en utsiktsplats i Lysekil så är
det denna. Här uppe på Flaggberget ser man
staden och omgivande havet och
Gullmarsfjorden. Det är ritat av stadens store
badläkare Carl Curman och byggdes 1894 av
”Lysekils Wänner”.
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