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Opplevelser i grenseland 
for hele familien

En tredagers familietur fra Tanum til Sarpsborg

Adventures and thrills 
for the whole family along the border
Three-day family trip from Tanum to Sarpsborg



Dag 1: 

Helleristninger, bueskyting og minigolf
Vi starter turen på Vitlycke museum i Tanum. 

Her får dere se imponerende helleristninger, 

som står på Unescos verdensarvliste. Pass 

på å bli med på en guidet tur - det hever opp-

levelsen mange hakk! Dere får da et unikt 

innblikk i bronsealderens verden, og i hva de 

ulike helleristningene forestiller og betyr. Fra 

midtsommer / St. hans og gjennom somme-

ren er det guidede turer hver dag. Disse er 

gratis og åpne for alle. 

I tillegg kan dere besøke bronsealdergården, 

som ligger rett bak museet. Her går geitene 

fritt, til stor glede for mange barn! Buesky-

ting på blink kan også testes. 

Når dere blir sultne på lunsj eller middag, kan 

dere ta turen inn til Grebbestad. På Grebys 

Fisk- & Skaldjursrestaurang får dere servert 

de ferskeste skalldyr, rett fra havet. Et annet 

alternativ er tradisjonsrike Restaurant 

Telegrafen, som serverer lokalprodusert mat 

i toppklasse.

Det finnes flere muligheter for overnatting i 

området. Et eksempel er Grebbestadfjorden 

Camping, der man kan leie en campinghytte. 

Her kan dere også spille minigolf.

Dag 2: 

Klatrepark, badeland og bautasteiner 
Start dagen på best mulig måte i Grebbestad, 

med frokostbuffet hos Sjögrens i Backen. 

Den populære frokosten serveres hver dag, 

og i helgene toppes den med nystekte vafler. 

Etter frokost, kan dere sette kursen nord-

over. Men hvis dere er klare for litt mystikk, 

ta gjerne et stopp på Greby gravfelt. Dette 

er det største gravfeltet fra jernalderen i Bo-

huslän, med nesten 200 synlige gravhauger, 

bautasteiner og steinringer.

Når dere nærmere dere grensen, kan dere 

velge den gamle Svinesundbroen. Her kan 

dere kjøre eller gå over Europas vakreste 

grenseovergang og oppleve å være i to land 

samtidig – et bein i Norge og et i Sverige.

Fra riksgrensen er dere kun få minutter 

unna en av Skandinavias største klatrepar-

ker: Klatring på Grensen. Her er det 16 kule 

klatreløyper i trærne og mange zip-lines. 

Parken passer for alle fra 2,5 år og oppover. 

Her velger dere selv om dere vil ta med mat 

eller kjøpe i kiosken.

Etter noen timer med klatring og fysisk akti-

vitet, er det fint å reise til hotellet. Avstan-

dene er korte, men dersom dere trenger en 

benstrekk, kan dere stoppe ved Solbergtår-

net. På denne rasteplassen ved E6 vises en 

fin oversikt over fornminnene i nærheten, og 

det er lett atkomst til ett av helleristnings- 

feltene, Solbergfeltet. 

Så er det klart for innsjekking på opplevel-

seshotellet Quality Hotel Sarpsborg. Her 

finner dere blant annet et 2000 kvm stort 

badeeldorado med svømmebasseng, boble-

bad, sklier og mye mer. Det er også mange 

andre aktiviteter for små og store på hotel-

let. Middagen kan inntas i hotellets flotte 

restaurant, eller ved et av spisestedene i 

Sarpsborg sentrum, som kun er 5 km unna.

Dag 3: 

Moro med mening på  
INSPIRIA science center
Etter en god natts søvn, en herlig hotell- 

frokost og kanskje et lite morgenbad i  

bassengene – kan dere rusle de få meterne 

over til INSPIRIA science center, som ligger 

rett ved siden av hotellet.

På dette vitensenteret finner dere over 70 

interaktive og spennende installasjoner. Og 

i planetariet kan dere bli med på en reise 

til stjerner, planeter og andre galakser i 

verdensrommet. Len deg tilbake i kinostolen 

og nyt reisen! 

Utendørs er det en stor aktivitetspark, som 

alltid er åpen. Har dere med egne sykler, 

er det bare å sykle i vei. Eller dere kan låne 

sykler og sykkelutstyr på INSPIRIA. Det er 

også en bungee-trampoline her.

Miniferien kan avsluttes med en god og sunn 

lunsj i vitensenterets Science Café.

En tredagers familietur
fra Tanum til Sarpsborg
Vil dere ta en kortreist ferie, der hele familien kan kose seg og oppleve mye 

gøy? Her finner dere tips til en tredagers tur eller en helgetur, med masse 

spennende aktiviteter for store og små. 



Day 1: 
Rock carvings, archery and mini-golf

We start the trip from Vitlycke museum in Tanum. 
Here you can see the fascinating rock carvings, 
featured on the Unesco World Heritage List. Make 
sure you join a guided tour – then you won’t miss a 
thing! You will get a unique insight into the Bronze 
Age and what the different rock carvings depict 
and mean. Starting on Midsummer’s Day there 
are daily guided tours. These are free and open to 
everyone. 

You can also visit the Bronze Age farm, just behind 
the museum. Many children will enjoy the goats 
roaming freely on the farm! Test your ability to hit 
the target with bow and arrow! 

For lunch or dinner you can go to Grebbestad. Gre-
bys Fisk- & Skaldjursrestaurang will serve you the 
freshest shellfish straight from the sea. Another 
option is the traditional Restaurant Telegrafen, 
serving the absolute best of locally produced food.

Want a place to spend the night? Grebbestad-
fjorden Camping offers accommodation in small 
cottages. You can also play mini-golf here.

Day 2: 
Climbing park, waterpark and  
memorial stones 

Start your day in the best possible way in 
Grebbestad with a breakfast buffet at Sjögrens i 
Backen. This tasty and popular breakfast is served 
every day, and on weekends it’s topped off with 
delicious fresh waffles. 

After breakfast, it’s time to head north. But if you 
have a taste for the mystic, you might want to 
make a stop at Greby burial ground. This is the 
largest burial ground from the Iron Age in the 
Bohuslän area, with almost 200 visible burial 
mounds, memorial rocks and stone circles.

Once you get close to the border, turn off the E6 
and go towards the old Svinesund bridge where 
you can walk or drive across Europe’s most stun-
ning border crossing. This is a place where you can 
be in two places at once – one leg in Sweden and 
one in Norway. 

When you have crossed the national border, you 
are only minutes away from one of the largest 
climbing parks in Scandinavia: Klatring på Gren-
sen [Climbing on the border].  Try out some of the 
16 cool climbing routes in the trees and the many 
zip lines. There is something for everyone, from 
toddlers and up. Lunch is served at the kiosk or 
bring your own.

After enjoying hours of climbing and fun, you will 
appreciate going to the hotel. It’s not far to go, but 
if you would like to stretch your legs, you can stop 
at Solbergtårnet. This viewing tower by the lay-by 
along the E6 has a splendid view of all the ancient 
memorials in the vicinity, and it’s easy to get to  
the Solbergfeltet rock carving field. 

And then you’re ready to check in at the Quality 
Hotel Sarpsborg. Here you can enjoy Badeland, 
2000 square metres of pool fun with swimming, 
jacuzzies, thrilling slides and much more. Enjoy 
your dinner in the hotel’s lovely restaurant, or go 
to downtown Sarpsborg, only five kilometres away, 
where you will find many good restaurants.

Day 3: 
Serious fun at the  
INSPIRIA science center

After a good night’s sleep, a delicious hotel break-
fast and perhaps a dip in the pool – you can walk 
over to the INSPIRIA science center, right next to 
the hotel.

This science centre offers more than 70 exciting 
interactive installations. Go on a trip into the 
universe in the planetarium to see stars, planets 
and galaxies. Just lean back in the theatre seat 
and enjoy! 

Outside there is a large activity park, always 
open. If you brought your own bikes, then on you 
bike! If not, you can borrow bikes and bike gear 
from INSPIRIA. Do you want more thrills? Try the 
bungee-trampoline, we dare you!

Round off your mini holiday with a good nourish-
ing lunch in the Science Café at the science center.

A three-day family trip from Tanum to Sarpsborg
What about a short trip, not too far away, where your whole family can enjoy thrills 

and adventures together? Here you can find tips for a three-day trip or weekend 

trip, with lots of exciting things to see and do together whatever your age. 
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Tips på denne tur:

• Vitlycke museum 

• Grebbestad 

• Klatring på Grensen

• Solbergtårnet 

• Quality Hotel Sarpsborg

• INSPIRIA science center

Håverud

Dals Långed

www.bohuslan.comwww.dalsland.comwww.visitoestfold.com

Fakta:
Den foreslåtte turen har blitt tatt fram  
gjennom prosjektet Grensen som attraksjon.  
Hvis du vil ha hjelp til å planlegge turen kan  
du kontakte Tanum Turist eller iSarpsborg. Mer  
informasjon og inspirasjon finns på deres hjemmesider.  
Vi har lagt opp en tredagerstur, men det finnes opp- 
levelser for mange dager. Kommer du fra Norge er det  
naturlig å starte i Halden, kommer du fra Sverige kan  
du reise motsatt vei.


