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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.
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1. MARSTRAND
Längst ut i väster, där skärgården slutar och havet tar vid,
ligger Marstrand - ön som varje år lockar världens främsta
seglare och en jättepublik till spektakulära tävlingar. Men
Marstrand är också ön för sköna dagsutﬂykter där man kan
strosa längs kajen, kolla båtarna, ta en glass, bada, shoppa,
ﬁka och njuta av sagolika måltider på Marstrands toppkrogar.

MARSTRAND

Ön är ett koncentrat av en lång och spännande historia.
Sedan 1600-talet vakar den mäktiga Carlstens Fästning över
ön och bjuder dig både till att krypa in i kusliga fängelsehålor
och njuta av gränslösa vyer från utsiktsplatsen.
Marstrand är unikt för alla med intresse av natur, konst,
arkitektur
och
kultur.
Promenera genom mysiga
kvarter, små gränder och
prång och sedan vidare ut
på den berömda stigen runt
Marstrandsön. På Koön ﬁnns
tre magiska vandringsleder i
olika svårighetsgrad.
Självklart ﬁnns här även
ﬁna badmöjligheter. Från
familjevänliga
badplatser
med sandstrand till undangömda vikar med klippbad.

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

EN
PÄRLA PÅ
VÄSTKUSTEN

2. HÖNÖ
Om du vill uppleva riktig skärgård är Hönö den perfekta
platsen att vara på. Här ﬁnns klippor, ﬁskebåtar, ﬁskebodar
och allt annat som är karaktäristiskt för västkusten.
Hönö är den största av öarna i Göteborgs skärgård
och för att kunna uppleva de bästa platserna på ön
rekommenderas cykel. Om du inte tar med dig en egen ﬁnns
det cykeluthyrning precis där du kliver av båten.

HÖNÖ

Området kring hamnen heter Klåva och är den centrala
punkten på Hönö. Här varvas butiker, restauranger och
boenden, och det är full fart året runt. Klåva är också en
bra utgångspunkt om du vill bada, paddla, åka på ﬁsketur
eller ta en båttur till Vinga.
Och om du vill uppleva
riktig skärgårdsnatur följer
du skärgårdsleden mot
Ersdalens naturreservat
– en dröm för ornitologer,
klättrare och barnfamiljer.
RESEFÖRSLAG
Göteborgs centralstation → Hönö (60 min)
Buss Röd Express till Lilla Varholmen
+ Färja 297 till Hönö Pinans färjeläge
Med reservation för ändringar.

STADSNÄRA
SKÄRGÅRDSIDYLLER

3. STYRSÖ & VRÅNGÖ
Göteborgs skärgård är makalös. Här ﬁnns det många ﬁna
platser att upptäcka. Två pärlor som utmärker sig lite extra
är öarna Styrsö & Vrångö.

STYRSÖ & VRÅNGÖ

Styrsö är ett besöksmål för dig som tycker om att
promenera. Under en promenad över ön kan du se det
lilla samhället med smala gator och grosshandlarvillor från
1800-talet, stora strandängar och ostörda badvikar. Om du
vill äta vällagade måltider eller övernatta ﬁnns det omtyckta
Pensionat Styrsö Skäret, i gammaldags hemtrevlig atmosfär.
Vrångö är den sydligaste av de bebodda öarna i Göteborgs
södra skärgård. Hit åker du för de unika skärgårdsmiljöerna,
det rika djurlivet, den vackra
naturen och de härliga
sandstränderna.
Från lotsutkiken på öns
norra sida, har du en magisk
utsikt över havet. En klar
dag kan du se ända till
Vinga fyr. För dig som vill
övernatta ﬁnns Kajkantens
sjöbodslägenheter i Vrångö
hamn. Här kan du även
bada från bastuﬂotte och
hyra havskajaker för en tur
längs klippor och skär.

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.

UNIKA
1700-TALSMILJÖER

4. GUNNEBO SLOTT
OCH TRÄDGÅRDAR
Bland kullar och lummiga skogar, mellan Stensjön och
Rådasjön, ligger Gunnebo Slott och Trädgårdar – en av
Sveriges främsta 1700-talsanläggningar. Här kan du följa med
på en guidad slottsvisning, vandra i natursköna omgivningar,
besöka arbetshästar och kossor i lantgård och reservat,
inspireras i slottsbutiken och ta en paus från vardagen i den
engelska parken.
Njut av den goda ﬁkan
och maten i Gunnebo
Kaﬀehus och Krog med
eget bageri. Allt som
serveras är kravmärkt och
ekologiskt. Många gånger
kommer maten från de
egna
köksträdgårdarna
och menyn anpassas efter
säsong. De storslagna
miljöerna på och kring
slottet har gjort Gunnebo
till en plats för många
olika evenemang såsom
konserter, föreläsningar,
kurser, marknader och
slottsteater på sommaren.

GUNNEBO SLOTT

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.

BRUKSMILJÖER FÖR
ALLA SINNEN

5. FLODA & NÄÄS
För dig som vill njuta av innovativ mat i spännande miljöer
erbjuder Floda & Nääs ﬂera alternativ.

FLODA & NÄÄS

Garveriet i Floda är en inspirerande mötesplats för
hållbarhet och småskalig matproduktion. Den aktuella
säsongen och de lokala producenternas utbud styr menyn i
restaurang, kafé och bageri.
Jernbruket är en gastronomisk liten oas, i ett restaurerat
tegelmagasin. Kolgrillen står i centrum för matlagningen och
allt som serveras är både ekologiskt och närodlat.
Ett av områdets besöksmål är Nääs Slott - Skandinaviens
bäst bevarade 1800-talsmiljö och en unik blandning av natur,
kultur och slöjdhistoria.
Här kan du gå en guidad tur
i slottet, förkovra dig inom
byggnadsvård, övernatta,
äta och besöka olika
utställningar.
Strax intill ligger Nääs
Fabriker - ett levande
utﬂyktsmål med utvalda
butiker, hotell, restaurang,
kafé och deli. Allt i en
historisk bruksmiljö vackert
belägen vid sjön Sävelången.

På den natursköna halvön mellan sjöarna Mjörn och
Sävelången ligger Öijared - Sveriges största golfanläggning
med fyra banor och toppmodern golfstudio tillsammans
med 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.

DEN
PITTORESKA
KAFÉSTADEN

6. ALINGSÅS
För dig som gillar att ﬁka är det självklara resmålet Alingsås
- Sveriges ﬁkahuvudstad. Här kantas småstadens smala
kullerstensgator av snickarglada trähus. Här ligger konditorier
och bagerier som tillsammans bjuder på ett imponerande
utbud av nybakade läckerheter. Allt från klassiska kanelbullar
till moderna bakelser. Om du vill fördjupa dig i ﬁkakulturen
följer du med på en guidad ﬁkavandring med provsmakningar
av både bakverk och kaﬀe. I stadskärnan hittar du också
många mysiga innergårdar och unika butiker.

ALINGSÅS

När du ändå är i Alingsås kan du passa på att besöka ﬂer
utﬂyktsmål. I härliga Nolhaga slottspark ﬁnner du bland
annat Barnens Lantgård, Nolhaga Parkbad och naturreservat.
Ett annat exempel är
Gräfsnäs slottsruin &
park som ligger på en
kulle strax intill sjön Anten.
Vill du se mer av omgivningarna kan du ta en
ånglokstur med AntenGräfsnäs museijärnväg.
Under oktober månad varje
år förvandlar evenemanget
Lights in Alingsås hela
staden till en enda stor
lysande upplevelse.

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

VIDGA DINA
STORSTADSVYER
Det ﬁnns mycket att upptäcka i Göteborg.
Men det ﬁnns det utanför Göteborg också.
Det räcker faktiskt att åka några hållplatser
utanför stadsgränsen för att få uppleva
helt fantastiska saker: skärgårdsidyller,
äkta västkustkänsla, unika 1700-talsmiljöer,
en seglingshuvudstad, en ﬁkametropol och
klassiska bruksmiljöer i modern tappning.
För dig som känner att du vill se mer av
Göteborg har vi valt ut sex destinationer
som är lite extra sevärda. Och som du enkelt
och snabbt når via kollektivtraﬁken.
Vi ses där – strax utanför Göteborg.
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