Källö-Knippla

KÄLLÖ-KNIPPLA HAMN

En Bohuslänsk pärla
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Färja från
Hälsö

Resa hit

Ön har genuin bohusländsk bebyggelse. Husen ligger tätt och naturen har fått bestämma
vägarnas sträckning. Hamnområdet är mysigt. Ta dig en glass från affären intill och sedan en
promenad runt de två sammanväxta öarna Källö-Knippla. Det gamla vadbinderiet är omgjort
till vandrarhem med festlokal för mindre arrangemang. Hamnföreningen har sin egen bastu
som man kan boka. Idrottsföreningen är mycket aktiv och nästan samtliga bofasta är medlemmar. På sommaren är det full fart på hamnplan med många olika arrangemang men även
under övriga året arrangeras olika evenemang.
Källö-Knippla has the most genuine old Bohus province archipelago buildings of all
islands. Knippla lies by the main sea lane between Gothenburg and Marstrand and is very
accessible for boats. The guest harbour with the restaurant Brygghuset is very popular due to
the untouched archipelago setting and the high level of service.

Sevärt

FISKEBODAR

Från Göteborg, väg 155. Buss
mot Lilla Varholmen. Färja till
Hönö/Öckerö, sen buss 290
cirka 6 km till Hälsö/Burö färjeläge. Tag färjan mot Knippla
ca 5 min. Avgiftsfri. Parkera
gärna bilen vid Burö färjeläge.

Gästhamn
Källö-Knippla gästhamn (6)
ligger på östra sidan av ön.

Badplats

K
Källö
Knippla hembygdsgård (1) se sid 33.
Sara mors källa (2) En gammal offerplats,
S
uppskyltad från slingan.
u

Shopping och mat
I gästhamnen ligger caféer, pizzeria och
rrestaurang. Öppna under sommarhalvåret.
GÄSTHAMN

Övernattning
Knippla vandrarhem (5) ligger i hamnen i
det gamla vadbinderiet. Samtliga rum med
balkong och havsutsikt. Natur och genuin
skärgårdsbebyggelse inpå knuten.

Tranbärsviken (4) på öns
östra kust. Sandstrand, klippor,
hopptorn samt flytbrygga.

Röra på sig
Det finns både fotbollsplan,
utomhustennisbana och boulebanor.
Naturstig (3) En 1,5 km lång
promenadstig ”slingan” med
hänförande utsikt nästan hela
vägen runt.
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