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NÅGRA UTVALDA PÄRLOR
Oxsjön
Denna magiskt vackra sjö ligger i hjärtat av Sandsjöbacka 
Naturreservat och en promenad runt den gör ingen besviken. Ett 
tips är att ta med picknickkorgen och stanna till på någon av alla 
de platser runt sjön som är som gjorda för att äta matsäck på filt. 

Stora Amundön
Stora Amundön är definitivt en av den södra skärgårdens allra 
vackraste pärlor. Här har du havet på ena sidan och grön 
växtlighet med en stor biologisk mångfald på den andra. Här finns 
även en naturstig på ca 4,5 km som rekommenderas. Badplatserna 
är många och det finns till och med en snorkelled på den norra 
sidan av ön. 

Billdals Park
I den lummigt gröna Billdals Park slingrar sig Krogabäcken fram. 
Här finns även en lekplats och gott om ytor för att slå sig ner på en 
filt. Dessutom är chanserna goda att du stöter på fyrbenta vänner i 
form av hästar från stallet bredvid parken. Om du uppskattar  
klassisk herrgårdsmiljö kommer du inte heller bli besviken. 

Hovåsbadet
På sommaren fylls Hovåsbadet med badsugna från hela Göteborg. 
Konstigt vore det annars, på denna badplats behöver du nämligen 
inte välja mellan klippor och sandstrand – här finns bägge. 

Sandsjöbacka Naturreservat
Naturreservatet som ligger direkt öster om Nya Hovås sträcker sig 
hela vägen ner till Kungsbacka. Här hittar du rikligt med  
promenadstigar och naturreservatets landskap passar perfekt för 
dig på mountainbikesadeln såväl som för dig på hästryggen.

Är det något vi missat att tipsa om? Skriv till oss!
hej@nyahovas.se
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... OCH DU, VISST LÄMNAR DU DEN SOM DU FANN DEN? 

HA EN HÄRLIG STUND I NATUREN!


