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\;art skall jag resa? Var skall jag tillbringa urln .enresler.-' l)tssa
frigrrr framstillas rarje vir, sa snart solen hd'rjar virnra.
Undertecknade hava med derna publikation siikt gitra sitt besta fiir
att lagleda dem, som iinska tillbringa sin semester pi Vdstkusten, aniinsen vid havet eller i skogstrakt8rna inne i landet.
Di nran talar om Vist'liusten, mena! man vanl;gtvis strickan \iarberg-Striimstad, med sina stiirre och milrdr€ Bad- och Rekretionsorier,
och hara vi i- denna publikation upptagit samtliga platser inonr oran'
rimnda omri.de, yarest pensionat, hotell eller gestgivaregard fiunes, med
nri;jligheter fiir resande att fi jnackordering, samt en beskrivning,iiver
taije plats jiimte alia ntidiga ug4rlr"sningar. Avensi innehiller pub)ikati<-rnen fullstindiga
upplysningar om sivil jiintuiigs- sou dngbdtstrrcr.
l)riset hava .r'i satt si ligt som .5o iire, fiir att pr:bJikationen skall vara
ilkomlig fijr en och var.
Nl ul4rlaga utkommer i r\{aj nista ir, och hoppas vi, att boken komnicr ati fylla ett kant behor'.
(;i;teborg i tr{aj r929.
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ORTSFORTECKNING:
Alingsis.
AlshiickArvidsvik.
Bjiirboholm.
Rovallstrand.
Ilriinnii.
I)ras;narks-klosler.
Illliis.
Fiskeb{ekskil.
I.j IbacLa.
Fjiirls.
Frillesis.
Gottskiir.
Grebbcstail.
Gullholnen.
'Gustalsberg.
Gis6.

{

Hamburgsund.
Eenin.
IIinMs.
Hultafors.
Hunnebostrand.
Hiillevikstranal.
Hiinii.
Kosteriiarna.
KIringiin.
Kirra.
Lanrlvetter.
Ljuneskile.
Lyckorna.
Lysekil.
LAngedrag.
L{ngevallsfors.
llarstranil.

Niisunrl.
Onsala
Pixbo.
Res6.
Bossii.
Riivlanila.
SInD.
SrDiigen.
Stenungsund.
Stillirgsii.
Slriimslail.
Styrs6.
Svauesund.
saro.

\ffi""g.
Asa.
Askloster.
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Sdro .Elavsbad.
En timmas jirnvigsre:a
fran Giteborg och efter en iniressant f!.rd
naturskijna
utmed kusten ligger det
Sirii Havsbad, omglvet al' stora ekskogar och mcd en mingd vackra privatvillor.
Badorten, som ar m_rc4iet
besiikt av sommargdster, fiirfogar iiver moderna anliggningar och lger
fiirstklassig restaurant, dir middags- och aftonkonsert utfiires.
Stora
tennisplaner och sirskilda rid[pnor samt vil underhillna, vackra promenadplatser inc anlagda. Sivil
varm- som kall'bad finnes att tillga.
Kommunikationer: Tabell VII.
Pensionat Ekebo. C:a zm nr. frin statioren, intid skog. 6pp"t
6ret om. zt rum rned .1o biddar. Helpension .5-6 kr. pr dag. fil.
SlJlsliapsrum med piano. Radio. Hallar. El. ijus. .5oo m. till badstille med sandhotten. Frirfrigningar besvaras ar fru Ch. -{nkarloo,
Iikebo, postadress SIip.
Telefon Sirii .;6.
Pensionat Vaurhall.
Telefon Sirii l.
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Varbergs Havsbad och Kurort.
I)en sydligaste av de badorter, som riknas till Vastkust€n, ir beldgen pd *Iallandsl'-usten c:a 8 mil sijder om Giiteborg i Vdstkustbanan.
Vidstrickt omride med langa strandpromenader. O- )PasH)ergEb, stor
barrstogsplantering med kilometerlinga promenader, ktir- och ridvigar
rn. m. 6ppen 8/G-t5/9.
Intet -societetst\.ang. Post, telegraf och telefon. liLzre.
Sjukglmnastik och n'ussage. ,\lla fiirekommande badfornrer serveras. Havsbad och strandLhad med solbad. Upplysningar
genom Kamrerarek onLorct, T/-+-r/ro
Varberg.
Tel. 6or. Kommunikationer : Tal-rell ll L
Societetsrestaurangeu.
I'Iat .5:5o kr. p dag. Daglig middags- och
aftonkonsert. Dans.
I'ersonska T!fldgArden. \'. \:a]lgatan 4, strax vid lingelska parken.
6ppet iret om. 12 runl med zo biddar. \fat 3:50. Helpension -5:50.
lingre tid .i: - kr. El ljus. z min. till r.arm- och kallbad. Upplysningar tel. 6.56.
'Iorget.
Stailshusets Hotell,
\rid
Tel. ror, lo:.
Varbergs Hotell. Norrgat. 16. 3o rum rned 4o biddar.
Enkelrum 3-5 .kr., dubbelrum 7-ro
kr. Lunch, middag och sup6 frin z:5o
kr. Helpension Z:5o kr. El. ljus, Garage_ Tel. 28, ro5.
Fast6ns Kaf6 & Pensionat.
Tel. 54o.
G[stis Restaurationsrbrelse.
Tel- 564Varbergs Jiirnviigshotell.
Tel. :8r.
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Svanesunils Ilotell inom gammal triidgird och park vackert bel.
annexbyggnaderinneh.4o rum med el. ljus. Gott bord. Fullst. rAttigheter under sasongen. Fiirfrigningar genom Hotellet, telefon 4 Svanesund.

)aro.
Pl en <i i dppna havet vid Nordhallands kust, skild frin fastlandet
endast genom ett smalt sund, delvis skyddat av en ]-ttre skdrgird ar'
bohuslansk typ ligger Serii, DvastkustensPdrlar. Leget er fdr en badoch kurort det g,r'nnsammast tiinkbara,
endast zl2 mil sijder
om storstaderl Giiteborg, med ett friisande,klart sa'ltvatten, som eJ generas
av nirgra farskvattenstillfliiden fr6.niulandet, och med ett
klimat a! nera nog
sldl?indsk priigel.
Iegetationen ar
s:ills1'nt 1'ppig, An leende och vAn i diilderna, der bjiirk och
hassel bilda inslaget bland minghundrairiga ekar, d.n vild och storslagen, sisom Nordanskog och Ydsterskog,ddr har.sr.indeususar idjupa
furukronor och kryptallen slingrar mellan kullerstenarna.
Den inbl'ggda rborggirden r mellan societets- och restaurantbyggnaderna har Aterfitt sin gam1a, romantiska priigel, liksom ock terrassen framfiir restauranten. trIed all sommarens blomsterprakt kring den
gamla sitesgArden snldlter det hela samman till en doftande fargsl'mfoni - givetlis med ett starkt kulinarikst inslag. I societetssalongen
har helt nltt golv iulagts, i'ilket ansetts pika1lat, emedan dansen d6.r
trides varje onsdag och l<irdag. Kdks- och ekonomidepartemeuteuha
likaledes bragts i modernaste skick.
Pensiouat Ekebo emottager gaster pe ldngre och kortare tid. Billiga pensionspriser. Goda fdrbindelser mellan Giiteborg och Kungsbacka, med siviil tig som bussar. Stora ljusa enkel- o. dubbelrum.
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Hallar,
slllskapsrum rned piano.
Vackra omgivningar. Hav och skog.
Tennis pi Siirii. Postadr. SlAp. Telefon Sirii 56.
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Siirii restaurant erbjuder seglaren
s6vAl som bilisten en utmiirkt tillflyktsort. Sjtiviigen mellan Gdteborg och
S?irii 2ir rik pi skyddande inomhusPensior.at Ehcbo,
skarsleder,och fiir glstande fartyg finnas bide bryggor och bojar att tillgi i iins norra och sddra hamnar. Pi.
bilmannen miste den vackra Onsalahalviins numera utmarkta vagar
utdva stor lockelse, och stiilles kosan en siildag frin Gd,teborgiiver
Kungsbacka och Gottskiir till Sarii, har man tillfredsstiillelsen av en
omvd.xlande tur genom sdrdeles vackra nejder. Pa Serti ar viil siirjt
fiir de lekamliga behoven, och hemfarden ldngs kusten ner sommarkvdllen fallit pi, och alla skargirdens f1'rar klippa i det begl'nnande
miirkret blir ett bestiende intryck. Upp11'sningarlimnas i telefon
Sarij RestaurangenInneh. Holg. Hedenbergh, Kontoret 89. Hotellet 97.

Torekows Havsbad.
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Torekos-, municipalsamhiille, fisklage och badort i Skines N\'kust, rz km. fr. Grevie och 15 km. frin Bistads jiimvdgsstationer 5.
statsbanelinjen Giiteborg-Malnij.
Utpraglat kustklimat. Badstrand
intill skog. \'arma salta tingbad. Bilar efter billig taxa. Busstrafik Bistad-Grevie flera ggr dagl. (Kronor r:- per person). Tilllelle till
golv och tennis, segling och fiske. Stiindig fiirbindelse med Hallands
vaderd c:a 2,5 km. med utmiir!:t badstrand och s-ydlandskvaxtlighet.
I,akare. Gymnastik-,lekoch idrottsledare. Fiirstklassigt hotell och pensionat. Ftir{riLgningar besvaras och uthyrniugar av
liigenhet med k<ik samt tir.riga privatrum fdrmedlas
genom badkamrer l{erman
TeleKarlsson, Torekor.
fon 27.
Utl\rft1s7; Hivs hallar,
Bailslranilen, Torehot.
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wEEK-END
A snno
3 m6l somf logir
Kr.9:50
Komb. reso G6teborg
- S616 somi middog
Kr. 4:50
F5rstklcssigi

k6k.

Fullst6ndigovin- & sprilrdtligheter.
Trivsommamolsolor&kof6
F6rstklossig

musik

Dons onsdog, l5rdog och
s6ndog.
H A V E T t M A N SK E N
(lild tr6n 5615)
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