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•  Kuggaviksgården ligger i Åsa, 18 km söder 
om Kungsbacka, ca 5 mil från Göteborg och 
ca 3 mil från Varberg. Vi finns utmed den 
gamla E6:an (kustvägen), strax söder om Åsa 
samhälle.

•  Du hittar oss lätt eftersom det är skyltat som 
vandrarhem med ”huset och granen”-skylten. 
Följ skyltar mot Åsa från motorvägen E6.

•  Närmsta järnvägsstation är Kungsbacka. 
Därifrån buss nr 732 som stannar några meter 
från vandrarhemmet, hållplats Kuggavik.
En del Öresundståg stannar numera i Åsa 
och då tar buss nr 777 dig den sista biten till 
vandrarhemmet.

ÅSA/KUGGAVIKSGÅRDEN
STF Vandrarhem

VI FINNS DÄR DU  
MINST ANAR DET
Har du bott i en kolarkoja, bestigit 
Kebnekaise eller varit på svansafari 
med örnkoll? Med Svenska Turist-
föreningen (STF) är det alltid nära till  
natur och vildmark, men också till kultur  
och storstad. Hitta ditt nästa smultron-
ställe kring något av våra boenden, 
från fyr och fjällstation till skepp och 
hotell – nära 400 i Sverige och 4 000  
i världen. Det finns även mängder av 
aktiviteter där du bor som du kan hitta 
genom din lokalavdelning. 

STF är en av Sveriges största ideella 
organisationer med cirka 270 000 
medlemmar. Som medlem får du en 
mängd förmåner, bl a medlemspris  
på tusentals aktiviteter i hela Sverige 
och på boende, både i Sverige och 
internationellt via vårt samarbete  
med Hostelling International (HI).  
Du får också Sveriges största frilufts- 
och resemagasin Turist samt ett antal 
erbjudanden via våra sam arbetspartners.

Du kan lösa ditt medlemskap på  
www.svenskaturistforeningen.se,  
en STF-anläggning eller genom att 
ringa STF Kundservice 08-463 22 70. 
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Ladda ner STF-appen!
– Hitta boenden
– Skapa vykort
– Aktuella erbjudanden
– Medlemskort i mobilen



Kuggaviksgården – ett  
smultronställe på västkusten

Kuggaviksgården ägs av IOGT-NTO, som är en 
av Sveriges största och mest betydelsefulla 
nykterhetsorganisationer. Därför är Kuggavik 
en garanterat drogfri miljö. Alla upplevelser blir 
äkta och opåverkade. Bättre kan det inte bli.

Vi erbjuder logi med pensionats- eller vandrar-
hemsstandard. Vår idé och ambition är att vara 
ett prisvärt alternativ för familjen, det lilla 
företaget, skolklassen eller föreningen.

På Kuggaviksgården finns nyrustade lokaler för 
kurser, konferenser, personalmöten, lägerskolor 
och föreningsträffar.

Det finns bara en risk med att komma till 
Kuggavik, nämligen att du vill komma tillbaka 
igen … och igen … och igen.  
Välkommen till Kuggavik!

VÅRA RUM

•  26 rum med totalt 70 bäddar i 5 byggnader, 
några av rummen har egen dusch/wc. Från 
2-bädds- upp till 6-bäddsrum.

•  3 stugor med dusch/wc och pentry.  
I stugorna är även husdjur välkomna.

• Självhushållskök.

• Sällskapsrum med TV.

• Tillgång till trådlöst internet i alla byggnader.

• Fri parkering.

•  Avkopplande miljö utan alkohol och andra 
droger.

SERVICE

• Frukostbuffé med nybakat bröd.

• Sommarcafé.

•  Matservering för grupper och enskilda mot 
förbokning hela året.

• Kiosk.

• Cykeluthyrning.

•  Mataffär, bageri och restauranger finns i 
samhället, ca 1 km från oss.

AKTIVITETER

• Konferenslokal för upp till 50 personer.

•  Vi arrangerar lägerskolor med undervisning 
om ANT (alkohol, narkotika och tobak).

• Yogakurser.

SE OCH GÖRA

• Barnvänlig badstrand.

• Grillplats.

•  Fiska i havet, kasta eller meta från klipporna.

• Nära till strövområden och naturreservat.

•  Besök Äskhult by, Tjolöholms slott eller 
Fjärås bräcka.

•  Bra kommunikationer med både Kungs-
backa, Göteborg och Varberg.

•  Cykelleden ”Kattegattleden” passerar intill 
vandrarhemmet. Hyr en cykel och trampa 
iväg några timmar!

Solvik – granne med havet
En del av anläggningen är Solvik.

Sommaren 1999 tog vi det nyrenoverade Solvik 
i bruk. Solvik är en gammal barnkoloni, vars 
miljö nu återskapats, men med hänsyn till 
dagens krav. Rummen är moderna. Stämningen 
och atmosfären från 1920-talet, när kolonin 
ursprungligen byggdes, finns kvar i väggarna. 

De röda trähusen ligger intill en barnvänlig 
badstrand. Under lågsäsong kan du hyra ett  
helt hus för läger eller konferens.

Vi driver även ett sommarcafé på Solvik med 
våffelservering och konstutställning.

På Kuggaviksgården försöker vi tillfredställa de flesta av dina önskningar. Vi tar hand 
om dig, din familj och dina vänner, ditt företag eller förening. Vår ambition är att skapa 
en rogivande och kreativ miljö. Vi vill att ni ska känna er välkomna och må bra.


