
Tanum 2020 - Information om boendealternativ  

Översiktskarta  
http://www.tanumstrand.se/wp-

content/uploads/2016/04/oversiktskarta_2016_tanumstrand.pdf 

Generell information 
- Parkering av bil eller motorcykel är inte tillåtet vi hotellet, vid stugorna eller vid tälten! Du 

ska istället parkera på de parkeringsplatser som finns, du får hjälp att hitta dit i samband med 
ankomsten. Detta beror på de gällande brandskyddsföreskrifterna.  

- Det är inte tillåtet att göra upp eld någonstans på området förutom på markerad ”Grillplats” 

på översiktskartan. Du får således inte grilla, laga mat på eget kök vid ditt tält, oavsett vilken 

typ av brännare du har, etc. någon annanstans! 

 
Hotellrum 
Det finns dubbelrum både med och utan balkong, de flesta har havsutsikt. För den som vill lyxa till 
det lite extra, rekommenderar vi någon av våra sviter. 
Kommer du ensam så bokar du enkelrum, vill ni bo två tillsammans så bokar ni dubbelrum 

- Vill du ha någon form av svit eller har med barn så kontakta bmw@tanumstrand.se för 
alternativ och prisuppgift.  

- Rummen tilldelas löpande av TanumStrand. 
- Mer information hittar du här https://www.tanumstrand.se/boende/hotell  

- Frågor om de olika alternativen ställer du via mail till bmw@tanumstrand.se 

 
4-bäddsstugor 
4-bäddsstugorna finns i 2 olika varianter. En med öppen planlösning och en med separat sovrum. 4-
bäddsstugorna ligger i norra byn. 
 
4-bäddsstuga 24 m2 – öppen planlösning 
Fristående stuga i 1 plan med öppen planlösning. 

- 1 dubbelsäng och 2 överslafar eller 

- 2 våningssängar 
Vissa avvikelser kan förekomma. 
Badrum med dusch och WC, komplett utrustad köksdel med diskmaskin, TV och veranda. Matplatsen 
består av soffa och soffbord. 
 
4-bäddsstuga 25 m2 – separat sovrum 
Fristående stuga i 1 plan. Separat sovrum med 2 våningssängar. Badrum med dusch och WC, 
komplett utrustat kök, TV och veranda. Matplatsen består av soffa och soffbord. Stugor med ramp 
finns. 

I 4-bäddsstugorna stugor utnyttjas två sängplatser. Observera att det finns olika planlösningar (se 
ovan).  

- Ange vid anmälan ange vilken typ av planlösning du önskar i första hand. Finns denna 

planlösning inte längre tillgänglig kommer TanumStrand att tilldela dig ett annat alternativ. 

- Bokar du endast en plats kommer TanumStrand att fördela den andra sängen till en annan 

person. 

- Mer information hittar du här https://www.tanumstrand.se/boende/stugor  

- Frågor om de olika alternativen ställer du via mail till bmw@tanumstrand.se 
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4+2-bäddsstugor (tre rum) 
TanumStrands 6-bäddsstugor (4 vuxna + 2 barn) är belägna i både södra och norra byn. 

4+2-bäddsstuga 42 m2 
Lägenhet i parhus i 2 plan. 2 separata sovrum på övervåningen med 2 bäddar vardera. 1 sovhytt på 
nedervåningen med 1 våningssäng. I stugan kan man bo max 4 vuxna och 2 barn. Badrum med dusch 
och WC, komplett utrustat kök med diskmaskin, TV och veranda. Matplatsen består av soffa och 
soffbord. Stugor med ramp finns. 

I dessa stugor utnyttjas tre-fyra sängplatser.  
- Dessa stugor passar bäst om du endast bokar ett rum för dig själv eftersom du här får ett 

eget rum.  

- Bokar du endast ett rum kommer TanumStrand att fördela de andra rummen till andra 

personer. 

- Mer information hittar du här https://www.tanumstrand.se/boende/stugor  

- Frågor om de olika alternativen ställer du via mail till bmw@tanumstrand.se 

 
Tältplats 

- Tältning kommer att ske på en gräsmatta belägen på plats ”13 Fotbollsplan/Aktivitetsyta” på 

översiktskartan. 

- Det finns plats för minst 20 tält. 

- Husbilar och husvagnar kan inte ställas upp här, istället hänvisar vi till campingplatsen 

http://www.grebbestadfjorden.com  
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