
PromeMare
Vandringsleder på Koön

PromeMare är delvis finansierat med EU-stöd från

I april 2013 inleddes projektet PromeMare, ett 
samarbete mellan EU:s Terra et Mare, Kungälvs 
kommun och ett flertal lokala aktörer i Mar-
strand. Målet var att skapa helt unika vandrings-
möjligheter här på Koön. 

Före projektet PromeMare var mycket av den naturmiljö 
du vandrar i otillgänglig och okänd för de flesta. Allt ma-
terial har burits ut för hand och ett fantastiskt samarbete 
mellan människor har gjort det möjligt för Marstrand att 
erbjuda våra besökare att få vistas i hänförande miljöer. 
Du håller nu i din hand en guide till den fantastiskt vack-
ra kustmiljö som bara Bohuslän kan erbjuda.

 Grön led
Den gröna leden är lätt att gå och framkomlig med rull-
stol eller barnvagn. Leden ansluter till stigarna i Rosen-
lunds naturreservat. Längs leden finns en utsiktsplats med 
grillmöjligheter. Utsiktsplatsen ger dig en ljuvlig vy över 
Hakefjorden. I backen ner mot campingen finns en tillgäng-
lighetsanpassad sittplats som man når via en liten bro över 
bäcken. Här finns möjlighet till skugga på varma sommar-
dagar.

 Blå led
Den blå leden går över bergen och på stigar parallellt med 
Älgöfjorden. Leden passerar Smörsundsdammen som är 
reservvattentäkt för Marstrand. Här har du även möjlighet 
att slå dig ner och grilla eller sova över i vårt helt tillgäng-
lighetsanpassade vindskydd. Alla skall kunna ta del av en ljuv 
grillkväll med vacker utsikt över Åstol. Nedanför camping-
en finner du även möjligheter att ta ett friskt havsbad. 

 Svart led
Den svarta leden bjuder på utmanande bergsterräng och 
fantastiska vyer.  Vid särskilt svårframkomliga partier finns 
trappor och spångar. Leden erbjuder flera utsiktsplatser. En 
av dem är lättillgänglig med asfalterad gångstig upp till ett 
brett trädäck. På platsen kan du både grilla och ta del av en 
360 graders vy över den förtrollande kustmiljön. 
Längs svart led ligger också Batteriudden med militära läm-
ningar från Kalla krigets dagar. Här kan du se bland annat 
rester av bunkrar och skyttevärn. I väster finner du en helt 
unik plats i form av en terrass vänd mot solnedgången. En 
ljummen sommarkväll är terrassen fantastisk för en roman-
tisk picknick. Eller varför inte ta med dig familjen på en fika 
och beskåda de enorma fartygen som då och då färdas över 
Marstrandsfjorden.  

Välkommen till underbara Koön i 
Marstrand!
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