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Route 7 
612 km lang en gaat langs de westkust (ook wel Zonnekust genoemd) van Zweden naar 
Strömstad. 
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Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden 
langs de route. Bij de beschrijving van de diverse provincies (län) kunt u meer informatie vinden 
over de bijzonderheden en bezienswaardigheden in deze provincies. 
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een 
reisgids van Zweden kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren. 
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen. 
 

De route in een notendop 
 

Wegnummer en beschrijving 
111               : Helsingborg - Viken - Höganäs - Kullagarden 
ongenummerd: Kullagarden - Mölle - Brunnby - Arild - Skäret - Jonstorp - Häljaröd - Ängelholm 
E6                 : Ängelholm - Hjärnarp 
105               : Hjärnarp - Förslöv - revie - Torekov - Båstad - Ö. Karup 
 

Bezienswaardigheden 
Helsingborg         : Stortorget (gemeentehuis), Kärnan, park Slottshagen, Jakob Hansen Huis,  
                             Vikingsberg Kunstmuseum 
Viken                   : mooie vakwerkhuizen 
Höganäs               : van oorsprong een mijnstad maar is nu beroemd om zijn klei voor het  
                              plaatselijke aardewerk, 13de eeuws landhuis Krapperup 
Mölle                    : vissersdorpje, Kullaberg Natuurreservaat 
Brunnby               : kerk uit de 12de eeuw met beschilderd interieur uit de 16de eeuw 
Arild                     : mooie oude badplaats 
Ängelholm            : stad met een mooi 6 km lang strand ideaal om te zeilen, kitesurfen en  
                               windsurfen 
Schiereiland Bjäre: heeft een prachtig golven landschap waar de eerste Zweedse aardappelen en  
                               aardbeien van het seizoen vandaan komen 
Torekov                : oud visser dorpje waar de boot naar Hallands Väderö vertrekt, dit eiland is  
                               bekend om de rijke flora en de vele vogels 
Hovs Halla: de rotsachtige noordelijke landtong is een natuurreservaat met zeehonden 
 

Wegnummer en beschrijving 
E6                 : Ö. Karup - Mellbystrand - Halmstad  
ongenummerd: Halmstad - Tylösand 
ongenummerd: Kustweg Tylösand - Haverdal - Steninge - Eftra - Boberg - Grimsholmen – Falken erg 
ongenummerd: Kustweg Falkenberg   Glommen - Morup - Ås - Varberg 
 

Bezienswaardigheden 
Halmstad           : St. Nikolai Kerk, kasteel Halmstad, stadspoort Norre Port, Kvinnohuvud van Pablo  
                           Picasso, het park Miniland waar veel Zweedse historische bezienswaardigheden in  
                           het klein zijn nagebouwd 
Tylösand            : wordt de Rivièra van Halland genoemd  
Haverdalsstrand : schilderachtige kust en rijk aan vogels  
Ugglarps Havsbad: schilderachtige kust en rijk aan vogels 
Falkenberg         : marktstad die bekend is vanwege de 18de eeuwse stenen tolbrug 
Varberg              : radiostation Varberg bij Grimeton (Werelderfgoedlijst) 
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Wegnummer en beschrijving 
41                 : Varberg - tot ongenummerde weg richting Tångaberg 
ongenummerd: Kustweg Tångaberg - Årnäs - Frillesås - Åsa - Tjolöholm - Torpa  
E6                 :Torpa - Kungsbacka 
158               : Kungsbacka - Göteborg 
 

Bezienswaardigheden 
Ringhals      : hier ligt één van de grootste kerncentrales van Europa, Vattenfall, er zijn  
                     rondleidingen door de centrale 
Tjolöholm   : Landgoed van Tjolöholm, rijtuigenmuseum 
Kungsbacka: werd in 1836 door brand verwoest. marktplein met 19de eeuwse gebouwen 
Göteborg    : diverse kerken, musea, historische gebouwen en parken, visafslag Fiskehamn, Liseberg  
                    amusementspark, Trädgårdsföreningens park, Slottsskogen, Göteborgs botaniska  
                    trädgård, Historiska museet, Sjöfartsmuseet, Röhsska museet (museum voor design en  
                    toegepaste kunst) Museum of World Culture (Världskulturmuseet), Universeum  
                    Göteborg (natuur- en wetenschapsmuseum, vooral erg leuk voor kinderen) 

 
Wegnummer en beschrijving 
E6 : Göteborg - Kungälv - St. Höga 
160: St. Höga - Stenungsund - eiland Tjörn - - Klädesholmen - Skärhamn 
160: Mygge - eiland Orust - Henån - Högås 
 

Bezienswaardigheden 
Kungälv          : Bohus Fästning 
Klädesholmen: is één van de belangrijkste Zweedse centra voor het conserveren van haring 
Åstol              : op dit eiland wordt vis gerookt 
Skärhamn       : Nordiska Akvarellmuseum, scheepvaartmuseum in het Cherlinska Huset 
eiland Orust   : mooie vissersdorpjes bijv. Mollösund en Hällviksstrand, in Ellös kunt u één van de  
                        oudste (1575) kerkorgels van Zweden bekijken 
Henån            : belangrijkste stad van Orust 
 

Wegnummer en beschrijving 
161        : Högas - Skår 
veerboot: Skår - Finnsbo 
162        : Finnsbo - Lysekil 
 

Bezienswaardigheden 
Lysekil: grote vissershaven en badplaats, Bohusmuseum, zee-aquarium Havets Hus 
 

Wegnummer en beschrijving 
162                : Lysekil - Stranderäng 
171                : Stranderäng  tot aansluiting met wegnummer 174 - Kungshamn 
174                : Kungshamn - Hunnebostrand - Bovallstrand  
ongenummerd: Bovallstrand - (kustweg) Hamburgsund - Edsten 
163                : Fjällbacka - Grebbestad - Tanumshede 
E6                  : Tanumshede - Vik 
176                : Vik - Strömstad 
 

Bezienswaardigheden 
Kungshamn  : dierenreservaat Nordens Ark 
Tanumshede: rotsgravures ( Werelderfgoedlijst) uit 3000 v.Chr. met afbeeldingen van  
                      Vikingschepen, jagers en dieren, Hällristningsmuseum, Gestgifveri (1663) is de oudste  
                      herberg van Zweden 
Strömstad    : vissershaven en kuuroord, stad met de meeste zonne-uren van Scandinavië 
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Bezienswaardigheden langs deze route 
 
Helsingborg: Stortorget (gemeentehuis), Kärnan, park Slottshagen, Jakob Hansen Huis,  
                       Vikingsberg Kunstmuseum 
Höganäs     : van oorsprong een mijnstad maar is nu beroemd om zijn klei voor het plaatselijke  
                    aardewerk, 13de eeuws landhuis Krapperup Schiereiland Bjäre : heeft een prachtig    
                    golven landschap waar de eerste Zweedse aardappelen en aardbeien van het seizoen  
                    vandaan komen 
Torekov     : oud vissersdorpje waar de boot naar Hallands Väderö vertrekt, dit eiland is bekend om  
                    de rijke flora en de vele vogels 
Hovs Hallar : de rotsachtige noordelijke landtong is een natuurreservaat met zeehonden 
Halmstad    : St. Nikolai Kerk, kasteel Halmstad, stadspoort Norre Port, Kvinnohuvud van Pablo  
                    Picasso, het park Miniland waar veel Zweedse historische bezienswaardigheden in het  
                    klein zijn nagebouwd 
Varberg       : radiostation Varberg bij Grimeton (Werelderfgoedlijst) 
Ringhals      : hier ligt één van de grootste kerncentrales van Europa, Vattenfall, er zijn  
                     rondleidingen door de centrale 
Tjolöholm   : Landgoed van Tjolöholm, rijtuigenmuseum 
Göteborg     : diverse kerken, musea, historische gebouwen en parken, visafslag Fiskehamn,  
                      Liseberg amusementspark, Trädgårdsföreningens park, Slottsskogen, Göteborgs  
                      botaniska trädgård, Historiska museet , Sjöfartsmuseet, Röhsska museet (museum  
                      voor design en toegepaste kunst), Museum of World Culture (Världskulturmuseet),  
                      Universeum Göteborg (natuur- en wetenschapsmuseum, vooral erg leuk voor  
                      kinderen) 
Kungälv        : Bohus Fästning 
Skärhamn     : Nordiska Akvarellmuseum, scheepvaartmuseum in het Cherlinska Huset 
Kungshamn   : dierenreservaat Nordens Ark 
Tanumshede : rotsgravures (Werelderfgoedlijst) uit 3000 v.Chr. met afbeeldingen van  
                       Vikingschepen, jagers en dieren, Hällristningsmuseum, Gestgifveri (1663) is de  
                       oudste herberg van Zweden 
Strömstad      : vissershaven en kuuroord, stad met de meeste zonne-uren van Scandinavië 

 
 
 


