
	  	  
GOTTSKÄR HOTELL              
På den gröna, lummiga Onsalahalvön utanför 
Kungsbacka i Halland - fyra mil söder om 
Göteborg – ligger Gottskär Hotell. Här hittar du 
en perfekt miljö för din UGL-kurs. Du bor 
naturnära och ostört i en lugn atmosfär där pulsen 
är lite lägre och du får möjlighet att landa i din 
reflektion och tänka klart.  

I huvudbyggnaden finns allt i markplan och 
personalen finns alltid nära till hands för att hjälpa 
till och försäkra sig om att du har allt du behöver under din vecka.  Det finns gott om utrymme för 
samvaro både inne och ute, bl. a på det rymliga utedäcket, där du kan njuta av solskenet eller 
betrakta naturen, havet och öarna nere i fjorden en bit ner mellan ekarna. Köket på Gottskär 
Hotell håller hög klass och sätter en ära i att ha nöjda matgäster. 

Du bor bekvämt i eget rum i hotelldelen på 
Gottskär.  Det finns möjlighet att boka en extra 
natt från söndagen till det facila priset av 280 kr.  

Besök gärna anläggningens hemsida 
www.gottskarhotell.se 

 

 
 

Kallelse till UGL kurs mm kommer att skickas ut senast 3 veckor innan kursstart. Kursen startar 
kl.09.30 på måndag och slutar senast kl.14.30 på fredag. 
 
 
HUR TAR DU DIG HIT?	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gottskär Hotell ligger i norra Halland, 13 km från Kungsbacka. Från Göteborg har du 30 minuter, 
Mölndal 25 minuter, Varberg 35 minuter till vårt hotell med den sköna naturen utanför, 400 m upp 
från Gottskärs hamn.  
Bil: Avfart nr 59 från E6:an, kör mot Gottskär och sväng in vid vår skylt 800 meter innan Gottskär. 

Kollektivt:  Söderifrån samt från Göteborg Tåg 
eller pendel till Kungsbacka station. Buss nr 731 
från stationen tar ca 20 minuter. Kliv av bussen på 
hållplats "Rösan" och promenera sedan 300 
meter. 

Från Landvetter: Flygbuss till Liseberg, 
Pendeltåget från Lisebergs station till kungsbacka 
station, sedan buss 731 till hållplats Rösan. 
Kungsbacka Taxi har fasta priser till Gottskär 
Hotell tel:  0300-580008 
Se även tider på www.vasttrafik.se 

	  

	  

	  


