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Vi som bor i Göteborg är riktigt lyckligt lottade.
Överallt finns det saker att uppleva. Vyer,
sevärdheter och evenemang. Men det finns det
utanför Göteborg också. Det räcker att åka en
liten bit utanför stadsgränsen för att komma till
platser som bjuder på fantastiska upplevelser.
För att göra det enkelt för dig har vi valt ut några
ställen som är extra sevärda och enkla att besöka
– oavsett om du bara har några timmar eller
en hel dag. Så vidga dina storstadsvyer och ta
spårvagn, buss, båt eller tåg till ditt äventyr strax
utanför Göteborg. Vi ses där!

Ta buss, spårvagn, tåg och båt till utflyktsmålen
strax utanför Göteborg!
Smartaste sättet att söka avgångstider och köpa
biljetter är i appen Västtrafik To Go. Du betalar
enkelt med Swish eller betalkort (även utländska
kort). Västtrafiks butiker på bl.a. Drottningtorget,
Nils Ericson Terminalen och i Brunnsparken kan

också hjälpa till med biljetter och tider.
Ombord på fordonen är biljettförsäljningen begränsad och priset högre.

HÖNÖ

EN PÄRLA PÅ VÄSTKUSTEN

Om du vill uppleva riktig skärgård är Hönö den
perfekta platsen att vara på. Den mesta och
bästa skärgårdskänslan på ön hittar du i området
kring Klåva hamn. Här är det liv och rörelse året
runt. Här kan du fiska krabba från bryggorna, åka
på olika båtturer eller bara sitta och insupa den
härliga atmosfären. Det finns gott om butiker och
matställen, kajakuthyrning och badplatser. För dig
som är intresserad av fiske och fiskehistoria är det
trevliga fiskemuseet ett måste.

EN Ö SOM ÄR
FULL AV LIV
ÅRET OM.
HÖNÖ KLÅVA | Fiskebåtar, måsar och
salta vindar. I Klåva hamn slår skärgårdskänslan ut i full blom. Här hittar du öns
restauranger, kaféer, affärer, boutiquer,
kajakuthyrning, cykeluthyrning, fiskemuseum och turbåtar. Här är det full fart
365 dagar om året och nära till bad och
strövområden.

Det bästa sättet att ta sig runt ön är till fots eller på
cykel, som du kan hyra i hamnen. Nordvästra Hönö
består av naturreservatet Ersdalen som bjuder på
en spektakulär natur, fantastiska vandringar och
möjligheter till bra klippklättring. Över hela ön löper
promenad- och cykelvägar utmed klipporna, och
längs vattnet finns fina badplatser och kajakstopp.

BÅTTURER | Om havet lockar kan du
hoppa ombord på en turbåt, som under
sommaren går dagligen från Hönö
Klåva. En av båtarna går till Vinga - den
yttre gränsen mot Västerhavet och en
av kustens mest solsäkra platser. Resan
tar omkring 20 minuter och på vägen
ser man ofta tumlare och sälar. Du
kan också välja att åka på fisketur eller
skaldjurssafari.
BADPLATSER | På Hönö breder
klipporna ut sig och bjuder in till
svalkande bad. Närmast hamnen
ligger badplatsen Hästen med klippor,
sandstrand och flytbryggor. Lite
längre bort, på östra sidan av ön,
hittar du Jungfruvikens strövområde
och badplats.

RESEFÖRSLAG
Göteborgs centralstation →
Hönö (60 min)
Buss Röd Express till Lilla Varholmen
+ Färja 297 till Hönö Pinans färjeläge
Med reservation för ändringar.
Vill du ta dig direkt till Hönö går buss 290 eller 291
från Nils Ericson-terminalen direkt till Hönö Pinan
(färjeläget på Hönö) och sedan även vidare på öarna.

SOCIALA KANALER
Instagram: @visitockero
Facebook: Göteborgs skärgård

Mellan 18 juni–18 augusti kör Styrsöbolaget en
direktlinje från Stenpiren till Hönö Klåva. Det går fyra
turer om dagen tisdag–söndag, restiden är en timme.
Enkelbiljett köps ombord och kostar 95 kr.
Tidtabell hittar du på styrsobolaget.se

SOCIALA KANALER:
Instagram: @visitmarstrand
Facebook: Marstrand

MARSTRAND

SVERIGES SEGLINGSHUVUDSTAD

I södra Bohuslän, där skärgården slutar och havet tar vid,
ligger Marstrand – en historisk plats som grundades i början
av 1200-talet. Idag kretsar mycket i Marstrand kring segling.
Längs bryggorna i Sveriges största gästhamn ligger båtarna
tätt och med GKSS Match Cup Sweden första veckan i juli
är Marstrand definitivt seglingens huvudstad i Sverige. Det
välkända seglar- och badsamhället är också en storfavorit för
besökare som gillar att utforska till fots. Det är en helt magisk
känsla att stå ute vid Skallens fyr och begrunda den mäktiga
platsen där de två haven Skagerak och Kattegatt möts.

ATT ”KAJA” PÅ
MARSTRAND BETYDER ATT
PROMENERA PÅ KAJEN OCH
NJUTA AV FOLKLIVET.

På vandring runt ön kan du stanna till för ett dopp vid
nakenbadet eller ta en promenad genom Smugglarrännan.
Du kan också se Jättegrytan, gå förbi Hummernäsan och ta
ytterligare ett dopp vid Svarte udde.

CARLSTENS FÄSTNING | Högst upp på Marstrandsön tronar Carlstens Fästning upp
sig. I mer än 300 år har den väldiga väktaren skyddat den lilla trästaden nedanför.
Här kan du uppleva fästningens spännande historia som försvarsverk och fängelse,
men också äta, fika, övernatta och gå på konserter.
PROMENADSTIGAR | Förutom segling, shopping, kultur och nöje bjuder ön på
finfina vandringsmöjligheter. På själva Marstrandsön går det en havsnära stig runt
ön och på Koön finns tre vandringsleder med olika svårighetsgrad och terräng.
BADPLATSER | Ett stenkast från färjeläget ligger det en badplats med klippor,
trampolin, badstegar och sandstrand. Vid norra inloppet finns det ytterligare en
plats med sandstrand och badstege. På den sydvästra sidan, längs med stigen som
löper runt ön, ligger nakenbadet med skilda avdelningar för män och kvinnor.
SEGLINGSTÄVLINGAR | GKSS Match Cup Sweden, Marstrand Big Boat Race och
EM för klassiska 12-metersyachter. Varje år lockas världens främsta seglare och
en jättepublik till Marstrands spektakulära tävlingar. Även om du inte är ett inbitet
seglings-fan är det en upplevelse att bara vara här och titta på båtar.
MAT | Fisk och skaldjur är en självklarhet på Marstrands alla menyer. Vad sägs om
en toast Skagen på Ottos kök, gratinerade havskräftor på Grand Tenan eller en
skaldjursplatå på Marstrands Wärdshus?

RESEFÖRSLAG
Göteborgs centralstation → Marstrand (53 min)
Västtåg till Ytterby station + Buss Marstrand Express till Marstrands färjeläge
Med reservation för ändringar.

SOCIALA KANALER:
Instagram: @kajkantenvrango
Facebook: Kajkanten Vrångö
Instagram: @pensionatskaret
Facebook: Pensionat Styrsö Skäret

LOTSUTKIKEN | Vrångös gamla lotsutkik är väl värt ett besök. Förr
satt lotsarna här och spanade efter fartyg att hjälpa säkert in till
Göteborg. Idag bjuder platsen på en panoramavy med utsikt mot
bland annat Vinga fyr, Öckerööarna och fastlandet.

STYRSÖ & VRÅNGÖ
STADSNÄRA SKÄRGÅRDSIDYLLER
Göteborgs skärgård är makalös. Två platser som lyser lite extra starkt är öarna Styrsö
och Vrångö. Styrsö är centralort i den södra delen av skärgården. Här är avstånden små,
vägarna smala och bebyggelsen idyllisk. Här möts ö-kulturen och stadskulturen i ett
landskap med alla bohuslänska variationer. Från öns högsta punkt, Stora Rös, kan du
njuta av en storslagen utsikt över hela skärgården. Härifrån kan du vandra på naturstigar
till den vackra Brännholmsviken och det populära pensionatet Styrsö Skäret.
Vrångö är känd för sin vackra natur och för sina ypperliga badmöjligheter. Här
bjuder omgivningarna på en blandning av halländska sandstränder och bohuslänska
klippstränder. Längs stränderna växer sällsynta och mindre vanliga arter, som
vildsparris, krissla och martorn. Småöarna och skären utgör fina häckningsplatser för
skärgårdsfågel.

KAJKANTEN VRÅNGÖ | Kajkanten ligger på västsidan av Vrångö
och har utsikt mot Vinga fyr. Här bor du bekvämt i moderna sjöbodar
med dusch, toalett och pentry för självhushåll. Om du vill maximera
skärgårdskänslan hoppar du ombord på Kajkantens bastuflotte eller
hyr en havskajak och utforskar skärgården från vattenlinjen.

När man besöker idyllerna Styrsö & Vrångö, så kan man inte förstå att det ligger en
storstad i närheten – men det gör det.

BÅTLUFFA
TILL DE
BÄSTA
BADVIKARNA.

PENSIONAT STYRSÖ SKÄRET | Fasaden, inredningen och de personliga detaljerna. Att besöka Pensionat Styrsö
Skäret är som att förflytta sig ett sekel tillbaka i tiden. Pensionatet ligger strax intill havet och utsikten från matsalen
och terrassen är magnifik. Vintertid sprakar brasan i finrummet och under sommaren kan du njuta av en lunch
eller middag i den grönskande trädgården.
VANDRINGSLEDER | Till fots blir ö-upplevelsen ännu bättre. På Styrsö finns det flera fina vandringsleder som tar
dig längst ut i havsbandet och till utsiktsplatser med magnifik utsikt över skärgården och inloppet till Göteborg.

RESEFÖRSLAG
Brunnsparken → Styrsö/Vrångö (48 resp. 57 min)
Buss Ö-snabben 114 el. spårvagn 11 till Saltholmen + Färja 281 till Styrsö/Vrångö resp. färja 282 till Styrsö
Med reservation för ändringar.

SOCIALA KANALER:
Instagram: @naasfabriker
Facebook: Nääs Fabriker
Instagram: @garveriet
Facebook: Garveriet i Floda
Instagram: @jernbruket
Facebook: Jernbruket
Instagram: @oijared_resort
Facebook: Öjared Resort
Facebook: Nääs slott
Facebook: Nääs konsthantverk
Instagram: @visitlerum

FLODA & NÄÄS
BRUKSMILJÖER FÖR ALLA SINNEN
Floda & Nääs är ett område för alla - oavsett om du vill vandra i naturen, inspireras
av historiska miljöer, uppleva spännande konst, äta riktigt gott eller njuta av att göra
absolut ingenting.
Genom åren har fantastiska visionärer och entreprenörer skapat, format och utvecklat
området Floda & Nääs. Påhittigheten lever kvar och idag syns den till exempel i utvecklingen
av Sveriges bäst bevarade 1800-talslott, en historisk bruksmiljö, två gastronomiska oaser
och Sveriges största golfanläggning.

GARVERIET | Garveriet i Floda är en inspirerande mötesplats med
restaurang, kafé och bageri. Här handlar allt om hållbarhet och du kan njuta
av lokalproducerade luncher och stenugnsbakat fikabröd. Menyn styrs av
vad de lokala producenterna erbjuder under säsongen och varieras utifrån
tillgången på råvarorna.

NÄÄS SLOTT | Att besöka Nääs slott är som att kliva
rakt in i en annan värld. Sedan 1898 har ingenting
förändrats. Tekopparna står fortfarande framdukade
och sängarna är fortfarande bäddade. Här kan du
njuta av stillheten och naturen, utforska kringliggande
strövområden, äta gott och övernatta historiskt. Om
du är hantverksintresserad erbjuds här en rad av
kurser inom slöjd, byggnadsvård, konsthantverk och
folklig kultur. Nääs är också en plats för festivaler och
konserter.
NÄÄS FABRIKER | Välkommen
till en genuin bruksmiljö. Nääs
Fabriker är ett livfullt utflyktsmål
med utvalda butiker, hotell,
restaurang, kafé och deli. Hela
området präglas av en omsorg
kring de små detaljerna och ett
respektfullt bevarande av den
ursprungliga 1800- och tidiga
1900-talsarkitekturen.

GENUINT, HÅLLBART OCH KREATIVT.

JERNBRUKET | I ett gammalt järnbruksmagasin, mitt
i centrala Floda, ligger Jernbruket – en restaurang
som erbjuder matupplevelser med det lilla extra. Här
står den fysiska matlagningen med vedeldad grill i
centrum. Miljön är rustik och lantlig. Allt som serveras
är från trakten.
ÖIJARED | På den natursköna halvön mellan sjöarna
Mjörn och Sävelången ligger Öijared. Mitt i det vackra
natur- och kulturlandskapet finns Sveriges största
golfanläggning med toppmodern golfstudio, ett unikt
hotell, restaurang och relaxavdelning.

RESEFÖRSLAG
Göteborgs centralstation
→ Floda/Nääs (26 resp. 42 min)
Västtåg till Floda station + Buss 533 till Lilla Nääs
Med reservation för ändringar.

ÅNGBÅT | Att ta en tur med den K-märkta ångbåten
Herbert är en sommarklassiker i Alingsås. Herbert utgår från
ångbåtsvarvet och tar med sina passagerare på sjön Mjörn.

SOCIALA KANALER:
Instagram: @kafestadenalingsas
Facebook: Kaféstaden Alingsås

ALINGSÅS
DEN PITTORESKA KAFÉSTADEN
För dig som gillar att fika är Alingsås en självklar plats att besöka. Här ligger
kaféer, konditorier och bagerier tätt och du kommer att förvånas över det stora
utbudet av nybakade läckerheter. Allt från klassiska småkakor till moderna
bakelser. Om du verkligen vill uppleva fikastaden Alingsås följer du med på en
guidad fikavandring med provsmakningar av både bakverk och kaffe.
Men Alingsås bjuder på mer än så. När du ändå är här ska du passa på att
upptäcka stadens mysiga innergårdar, kullerstensgator, trähus, butiker, loppisar,
evenemang och parker. Om du besöker Alingsås på en onsdag eller lördag får du
inte missa torghandeln på Lilla Torget med försäljning av bland annat närodlade
grönsaker. För dig som vill ta en resa i historien rekommenderar vi en tur med
Anten-Gräfsnäs museijärnväg eller ångbåten Herbert.

NOLHAGA SLOTTSPARK | Nolhaga slottspark är en grön
oas och Alingsås första anlagda park. I sin utformning
är Nolhaga en romantisk engelsk park med franska och
italienska stildrag. Förutom storartad grönska finns här
skulpturer, picknickplatser, grillplatser och en djurpark med
utrotningshotade lantraser. I hjärtat av parken ligger det
alldeles nyöppnade Nolhaga Parkbad – ett badpalats med
bassänger, upplevelsebad, relaxavdelning och kafé.

GRÄFSNÄS SLOTTSRUIN OCH PARK | Gräfsnäs slottsruin och park är en härlig
plats. Extra fint är det under sommarhalvåret då allt är grönt och prunkande.
Under sommaren fylls parken ofta av marknader, fester och artistframträdanden. I
anslutning till parken finns det restaurang, lekplats och badplats.
ANTEN-GRÄFSNÄS MUSEIJÄRNVÄG | Att göra en lustresa med tåg på AntenGräfsnäs Museijärnväg är något som hör sommaren till. Under den 12 km långa
tågresan har man vacker utsikt över landskapet och sjön Anten.
FIKAVANDRING | Att hänga med på en guidad fikavandring är det bästa sättet att
utforska kaféstaden Alingsås. Under två timmar får du botanisera bland stadens
kaféer och provsmaka deras utbud av tilltugg, bullar, småkakor och kaffe. Under tiden
får du också lära dig allt om hur fikakulturen växt fram i Alingsås.
LIGHTS IN ALINGSÅS | Lights in Alingsås är ett årligen återkommande evenemang
som lockar besökare från hela världen. Under oktober månad fylls staden av
fantastiska ljuskonstverk, skapade av några av världens ledande ljusdesigners.

RESEFÖRSLAG
Göteborgs centralstation → Alingsås (27 min)
Västtåg till Alingsås
Med reservation för ändringar.

GUNNEBO SLOTT

UNIKA 1700-TALSMILJÖER

En kvart från Göteborg ligger Gunnebo slott – ett utmärkt
val om du vill strosa omkring och ta en paus i vardagen.
Omgivet av lummiga skogar ligger slottet på en kulle mellan
Stensjön och Rådasjön. Det första som man lägger märke
till är trädgårdarna. Buskar och träd är perfekt trimmade,
gräsmattorna nyklippta och blommorna i en färgsprakande
prakt. Lika vackert är slottet med en stil som vittnar om en tid
när detaljer var viktiga och fick kosta vad som krävdes för att
skapa något i världsklass.

GUNNEBOS LUGNA OCH
LANTLIGA LÄGE ÄR EN STOR
KONTRAST TILL STADEN.

Idag är Gunnebo en levande 1700-talsmiljö och ett
kulturreservat där du kan gå på egen upptäcktsfärd, få en
guidad tur eller besöka ett av många evenemang.

SOCIALA KANALER
Instagram: @gunneboslott
Facebook: Gunnebo Slott och Trädgårdar

SLOTTET | Gunnebo slott ritades som ett allkonstverk av Göteborgs stadsarkitekt
Carl Wilhelm Carlberg under 1780-talet. Carlberg skapade byggnader med möbler
och omgivande trädgårdar. De över 200 originalritningarna ligger till grund för flera
omfattande rekonstruktionsprojekt där anläggningen återställs till sitt ursprungliga
utseende.
TRÄDGÅRDARNA | Kring slottet grönskar det i både ordnade trädgårdar och
det vilda landskapet. Närmast slottet ligger den formella trädgården med statyer,
prakturnor, exotiska växter, formklippta buskar och alléer. En liten bit bort ligger den
engelska parken, med stigar som tar dig till stilla sjöar och dramatiska bergsklippor.
På Gunnebo finns det också två stora köksträdgårdar, där grönsaker och kryddor tas
tillvara och serveras i restaurangen.
KAFFEHUS OCH KROG | Gunnebo Kaffehus och Krog ligger i tjänstefolksbyggnaden,
strax intill slottet. Här serveras det dagligen både lunch och fika. Alla råvaror
är ekologiska och KRAV-märkta och menyn komponeras utifrån säsong, med
anknytning till platsen och 1700-talet.
AKTIVITETER | Gunnebo är öppet året runt. Under vinterhalvåret ges det slottsvisning på helgerna och under sommaren dagligen. Därutöver arrangeras
det slottskonserter, Familjens Frödag på våren, midsommarfirande,
sommarteater, skördemarknaden Jordens mat på hösten och traditionsenlig
julmarknad i november.

RESEFÖRSLAG
Göteborgs centralstation → Gunnebo slott (26 min)
Västtåg till Mölndals station + Buss 753 till Kristinedal alternativt:
Spårvagn 2 el. 4 till Korsvägen + Buss 753 till Kristinedal
Med reservation för ändringar.

F o to : J o h an n e s Be r n e r , R o ge r B o rg e l id , Å s a Da h lg r e n , E me li e E s te l le , H ap p y V is u a ls , Li n a I k s e , J on as In gm an , A n d e r s J on s o n, L i nd a J öné r ,
P et e r K v a r n s tr ö m, M a ja - K r is t in Ny l a nd e r , R o be r t P e r s s on , P e r P i xe l P e t te r s s on , Ul f S v a n e , K im S v en s s on , P a ul W e n n e r h ol m - M ad T e r r i e r
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