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På en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången,
i natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar ligger Öijared. Här finns ett stort och varierat
växt- och djurliv, och med sin nära tusenåriga historia är
området delvis klassat som riksintresse för sina rika naturoch kulturvärden. Här möts du av både slott och kojor,
en modern resort, myter och legender, fornåkrar och
golfbanor. Välkommen till Öijared – en egen värld.
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Mitt på Öijared ligger Öijared
Resort med naturen runt omkring.
Skogarna på Öijared har ett rikt
djurliv och naturen präglas av
lövkog, granskog och öppna
hagmarker. På Resorten finns bad
och bastu, restaurang, konferenslokaler, hotell och en golfshop
med golfstudio.
Skogshuset

BOCKABERGEN
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Fornåker

Slinga 7 km
Slinga 9 km

FLODA

Fornminnen
Under golfsäsongen rör
sig många fotgängare,
cyklister och golfare på
Öijared. Då är det extra
viktigt att vara observant
och ta hänsyn till varandra.

NÄÄS

Bara ett stenkast från Öijared
Resort, men ändå mitt i en ”John
Bauer-skog”, ligger det lilla charmiga skogshuset. Här kan man
njuta av skogens tystnad och lugn.
Golfbanorna
På Öijared finns tre 18-hålsbanor
varav en pay and play, samt en
Multibana för golf, footgolf och
frisbeegolf. Gamla Banan är den
mest moderna, utmanande och
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samtidigt mest anrika banan på
Öijared. Nya Banan har en öppen
skogs- och parkbana med varierande karaktär. Parkbanan är en
fantastiskt vacker bana med fin
utsikt över sjön Mjörn.
Slättens Loge
Vid Slättens Gård finns Slättens
Loge, som är en fantastisk vacker
gammal lada – en lokal fördelad
på två plan. Logen används flitigt
för olika events och aktiviteter.
Här finns även Slättens Gårdbutik.
Öijared Kapell
På kapellkullen nära Säteriet
finns ett litet kapell i trä, ett
kultursmycke som uppfördes på
1500-talet. Vackra oljemålningar
från 1700-talet pryder väggar
och inredning. Kapellet används
idag för bröllop och musikevents.

