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Med en trivsam och avslappnad atmosfär, gångavstånd till det mesta, ett kafé vid
varje gathörn och med sina olika stadsdelar blir Göteborg en "charmig liten
storstad". Staden bjuder på ett livligt nöjes- och kulturliv året om, med allt från
Liseberg, Göteborgsoperan, Filmfestivalen, Bokmässan och olika
sportevenemang till musikfestivalen Way Out West.
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STADEN

Göteborgs själ nns i den blomstrande 

musikscenen och i skärgården med sina

undersköna badvikar. Staden är grön och

stadskärnan kompakt, så du kan lätt promenera

runt i centrum och upptäcka sevärdheter,

charmiga småbutiker och kaféer.

Staden är känt för havets läckerheter och du kan

njuta av god mat i form av street food, på

kvarterskrogar men också på lyxiga restauranger

med stjärna i Guide Michelin.

När det gäller boende nns mycket att välja 

bland – från trendiga boutiquehotell, till enklare

budgetvarianter, spahotell och allt däremellan.

Det nns även något som passar varje budget.

SE & GÖRA

Naturen nns alltid runt knuten i Göteborg och 

avstånden är korta. Det är därför lätt att

kombinera stadens puls med lugna stunder i

skärgården. Eller vad sägs om ett besök på

Liseberg och en spännande utställning på samma

dag som du tar ett dopp i  havet?

GöteborgsOperan

Med en unik mix av

opera, nutida dans,

musikal och konsert har

GöteborgsOperan

prolerat sig som ett

modernt och nytänkande

operahus. Här möter du välkända artister, 

regissörer, solister och dirigenter från hela

världen. Och här ser du uppsättningar som

väcker uppmärksamhet även utanför landets

gränser.

Läs mer om säsongen 2011-2012 på opera.se
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Adress: Christina Nilssons Gata

Telefon: +46 31 13 00 00

Internet: www.opera.se

Destination: Göteborg
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Gunnebo Slott och Trädgårdar
Gunnebo Slott och

Trädgårdar är en av

landets främsta

1700-talsanläggningar

och ligger vackert beläget

strax söder om Göteborg.

Här möter du historien om familjen Hall genom 

guidade visningar eller dramavisningar i slottet.

Gunnebo erbjuder också underbara trädgårdar

att promenera runt och ta del av genom guidade

trädgårdsvisningar. I Gunnebo butik nner du

produkter av hög kvalitet med speciell

anknytning till slottet och dess historia. Gunnebo

Kaehus och Krog är certierad av KRAV och

Västsvensk mersmak samt rekommenderas av

White Guide och Sveriges bästa konditorier och

kaféer.
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Adress: Christina Halls Väg, Mölndal

Telefon: +46 31 334 16 00

Internet: www.gunneboslott.se

Mer info: Buss 752

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Buss- och Båt Sightseeing

Med Open Tops Tours

guidade sightseeingturer

tar du dig bekvämt runt

Göteborg med buss

och/eller båt. Båtarna och

bussarna passerar de

allra esta av Göteborgs populäraste 

sevärdheter. Hoppa på och av så många gånger

du vill under 24 timmar.

Foto: tony740607/Shutterstock.com

Mer info: För avgångsplatser och biljetter se

www.stromma.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Ostindiefararen

Kom och lyssna till deras

tidsenligt klädda guider

som berättar om

1700-talets vedermödor,

dagens expeditioner och

arbetet för att hålla

skeppet i trim. Ombordstigningen kostar 100 

kronor per vuxen, 50 kronor per barn (7 - 16 år)

och är gratis för de allra yngsta (0 - 6 år). I

anslutning till skeppet visas filmen om den

fantastiska resan till Kina och hem igen

(2005-2007). Du kan även ta en fika och njuta av

den fina utsikten och köpa med dig ett fint minne

från butiken.

Öppettider: Öppet alla dagar Ombordstigning: kl 11.00 -

18.00 Guidade turer: 18.15 - 19.00 Cafékrogen: 11.00 - 20.00

Internet: www.soic.se

Göteborgs botaniska trädgård

Välkommen till en av de

största botaniska

trädgårdarna i Europa.

Ca 16 000 olika arter och

kulturhybrider

presenteras i Växthusen

och i vackert komponerade anläggningar som 

Japandalen, Klippträdgården, Örtagården och

Perennträdgården. Här nns också butik, café

och restaurang. I trädgården bedrivs en

omfattande programverksamhet med visningar

och utställningar. Dagliga guidningar 1 juli – 11

augusti kl 14. Du kan också uppleva parken med

sightseeingtåg.

Adress: Carl Skottsbergs Gata 22A

Telefon: +46 31 741 11 00

Internet: www.gotbot.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Destination: Göteborg
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Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs stadsmuseums

utställningar berättar om

12 000 år av historia,

undersöker staden idag

och blickar in i framtiden.

Du hittar oss i en unik

miljö i Ostindiska huset från 1750-talet. Här kan 

du också följa med på guidade stadsvandringar,

lyssna på föredrag och andra aktiviteter. I

Barnens museum nns mycket att utforska för

alla 0-5-åringar.

Adress: Norra Hamngatan 12

Kollektivtrak: Buss eller spårvagn till hållplats

Brunnsparken eller Domkyrkan.

Öppettider: tis-sön 10–17, ons 10–20. (Vid högtider se

hemsidan)

Telefon: 031-368 36 00

Internet: www.goteborgsstadsmuseum.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Hasselblad Center

Hasselbladstiftelsen är en

unik plattform för

fotogra i Norden, där

verksamheten innefattar

såväl utställningar som

ett fotograskt bibliotek,

fotogrask bildsamling och forskning. De 

presenterar fem stora utställningar per år i

Hasselblad Center, varav en är årets

Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal

mindre utställningar i deras projektrum.

Adress: Ekmansgatan 8

Telefon: +46 31 778 2150

Internet: www.hasselbladfoundation.org

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Liseberg
Liseberg är

Skandinaviens största

nöjesparker och med runt

40 åkattraktioner nns

det något alla. Här hålls

också populära konserter

på sommaren. Julmarknaden är en favorit bland 

såväl göteborgare och besökare och från och

med 2015 nns även en Halloween-säsong.

Adress: Örgrytevägen 5, Göteborg

Internet: www.liseberg.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Universeum

Universeum är

Skandinaviens största

science centre och ett sju

våningar stort äventyr för

hela familjen. Här väntar

massor av djur,

experiment och kluriga utmaningar på att ge dig 

en upplevelse utöver det vanliga. Utforska några

av Europas största akvarier, spännande

utställningar och en hel regnskog inomhus – mitt

i Göteborg.

Adress: Södra Vägen 50, Göteborg

Internet: www.universeum.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Kronhuset

Kronhuset bakom Gustav

Adolfs torg är en av

stadens äldsta bevarade

byggnader. Det byggdes i

mitten av 1600-talet som

magasin för militärens

uniformer och utrustning. Nu är det ett 

hantverkscentrum, med små butiker och ett kafé.

Destination: Göteborg
Publiceringsdatum: 2017-04-12
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Adress: Postgatan 6-8, Göteborg

Internet: www.kronhusbodarna.nu

Göteborgs skärgård

Njut av Göteborgs unika

skärgård med saltstänkta

granitklippor, badplatser

och ett djupblått skaeri

med pinfärsk sk och

skaldjur. Upptäck

pittoreska skebyar och bilfria öar med färja och 

cykel eller till fots. Det är den perfekta

dagsutykten en solig dag! Skärgården är också

perfekt för kajakpaddling, segling eller sälsafari

och ske.

Internet: www.styrsobolaget.se/Sodra-Skargarden

Mer info: Den södra skärgården nås från Saltholmen och är

bilfri.

Paddan

Det bästa sättet att lära

känna Göteborg är med

hjälp av vattnet. Den

guidade turen genom

staden går under era

broar, som den beryktade

Osthyveln. Båten avgår ifrån Kungsportsplatsen 

och turen tar cirka 50 minuter.

Adress: Kungsportsplatsen

Internet: www.paddan.se

Mer info: Öppettiderna varierar med årstiderna, se till att

dubbelkolla särskilt om du reser utanför högsäsong.

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Feskekôrka
Fiskmarknaden ser

faktiskt ut som en kyrka,

men är i själva verket ett

paradis för sk- och

skaldjursälskare. Flera

restauranger och

take-awayställen.

Adress: Rosenlundsvägen, Göteborg

Internet: www.feskekörka.se

Göteborgs stadsmuseum

Museet berättar stadens

historia, både historiskt

och idag. Det är beläget i

Ostindiska kompaniets

byggnad från 1750-talet.

Adress: Norra Hamngatan 12

Internet: www.goteborgsstadsmuseum.se

Röda Sten konsthall

Röda Sten konsthall

ligger i den gamla

pannhuset under

Älvsborgsbron, precis i

hamninloppet. Det är en

arena för samtidskonst i

alla sina former med utställningar, evenemang 

och kreativa workshops.

Adress: Röda Sten 1, Göteborg

Internet: www.rodasten.com

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Destination: Göteborg
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Världskulturmuseet
Världskulturmuseet är en

spännande mötesplats

med utställningar om

aktuella frågor i världen

och upplevelser för hela

familjen. Den prisbelönta

byggnaden är designad av London-arkitekterna 

Brisac och Gonzales och museet har en stjärna i

Michelin Green Guide.

Adress: Södra vägen 54, Göteborg

Internet: www.varldskulturmuseerna.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen

anses ofta vara en av

Europas bäst bevarade

1800-talsparker.

Promenera runt och njut

av lugnet, bara ett

stenkast från centralstationen.

Adress: Trädgårdsföreningen

Internet: www.tradgardsforeningen.se

Skansen Kronan

Ovanför Haga tronar

Skansen Kronan upp sig.

Befästningen byggdes

1698 för att skydda

Göteborg från en

eventuell dansk attack,

men lyckligtvis kom kanonerna aldrig till 

användning.

Adress: Skansberget, Göteborg

Internet: www.skansenkronan.se

Naturhistoriska museet
Museet har en fantastisk

samling av djur från hela

världen, inklusive den

enda uppstoppade

blåvalen och en afrikansk

elefant. Museet ligger i

Slottsskogen.

Adress: Museivägen 10, Göteborg

Internet: www.gnm.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Volvo Museum

Följ utvecklingen av

Volvos bilar, lastbilar,

bussar,

anläggningsfordon och

industri- och

marinmotorer – från

slutet av 1920 och fram till idag.

Adress: Volvo Arendal/Arendal Skans, Göteborg

Internet: www.volvogroup.com

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Göteborgs konstmuseum

Konstsamlingen är en av

norra Europas naste och

sträcker sig från

1400-talet och fram till

idag. Här nns betydande

verk inom både nordisk

och internationell konst och namn som Ernst 

Josephson, P.S. Krøyer, Carl Larsson, Bruno

Liljefors, Edvard Munch och Anders Zorn.

Adress: Götaplatsen,Göteborg

Internet: www.konstmuseum.goteborg.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Destination: Göteborg
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Alfons Åbergs Kulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus

är en kreativ plats för

barn och deras vuxna,

baserad på

barnbokskaraktären

Alfons Åbergs liv. Här

kan nykna barn leka, busa, klättra och upptäcka

i ett hus fullt med nurliga saker.

Adress: Slussgatan 1, Göteborg

Internet: www.alfonskulturhus.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

GötheborgsUtkiken

Från GötheborgsUtkiken,

86 meter över havet,

erbjuds du en fantastisk

utsikt. Byggnaden är

belägen vid

Göteborgsoperan och har

ritats av Ralph Erskine. Den har fått 

smeknamnet Läppstiftet efter sin färg och form.

Adress: Lilla Bommen, Göteborg

Telefon: +4631156147

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Stinsen Sightseeing

Hoppa ombord för en

spännande tur och se

unika kvarter, historiska

byggnader och

intressanta sevärdheter.

Välj mellan att åka hela

turen i ett svep eller att göra stopp längs vägen 

med en hop-on-hop-o-biljett.

Adress: Gustaf Adolfs Torg, Göteborg

Internet: www.stinsensightseeing.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Maritiman

Där hav möter stad ligger

Göteborgs maritima

upplevelsecentrum

förtöjt. Här ligger 20

museifartyg samlade,

vilket gör det till världens

största ytande fartygsupplevelse för hela 

familjen.

Adress: Packhusplatsen 12, Göteborg

Internet: www.maritiman.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Båttur till Vinga

Gå ombord på M/S

Walona som tar dig till

Göteborgs västligaste

utpost – fyren Vinga. Den

vackra ön har na

badvatten och

oförglömlig natur. Dessutom bodde vissångaren 

Evert Taube här under sin uppväxt.

Adress: Skeppsbron, Göteborg

Internet: www.vinga.org

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater vid

Götaplatsen är landets

äldsta och det är även en

av de största.

Repertoaren inkluderar

allt från klassiskt till

modernt och Foajébaren är en populär 

mötesplats innan föreställningen.

Adress: Götaplatsen 4, Göteborg

Destination: Göteborg
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Internet: www.stadsteatern.goteborg.se

Veteranspårvagnen Ringlinien

Varje sommar och vinter

kan du åka

veteranspårvagn längs

gatorna i centrala

Göteborg. Vagnarna är

från 1900–1960 och går

mellan Centralen och Liseberg.

Adress: Drottningtorget

Internet: www.ringlinien.org

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Röhsska museet

Sveriges enda museum

för mode, design och

konst ligger bara ett

stenkast från Avenyn och

visar allt från modern

design till kinesiska vaser

och samtida mode.

Adress: Vasagatan 37-39, Göteborg

Internet: www.rohsska.se

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

Slottsskogen

Slottsskogen sjuder av

aktivitet, särskilt under

sommarhalvåret och

passar hela familjen.

Jogga, ta med en

picknickkorg, spela

frisbeegolf eller besök djuren i Slottsskogens 

egen djurpark. Lekparken Plikta är

barnfamiljernas favorit.

Adress: Slottskogen

Internet: www.goteborg.se

Nya Älvsborgs fästning

På en liten ö, endast 30

minuters båtfärd från

Göteborg, ligger Nya

Älvsborgs fästning – en

välbevarad fästning från

1600-talets mitt.

Foto: Kjell Holmner

Internet: www.alvsborgsfastning.se

Mer info: Båten avgår från Lilla Bommen.

Free entrance with Göteborg City Card. More info in the 

Göteborg City Card-section.

ÄTA

Fisk och skaldjur rekommenderas varmt i 

Göteborg. Råvarorna är utmärkta vare sig man

väljer en räksmörgås på ett kafé eller perfekt

lagad hälleundra på en av de nare krogarna.

Njut av hela spannet från kvarterskrogar och

familjerestauranger till trendiga matställen och

stjärnkrogar. Här tipsar vi om några populära val

inom svensk husman, sk- och skaldjur men

också internationella godbitar.

Strömma Skärgårdsbåtar

Låt Strömma visa er

Göteborgs unika

skärgård! Passa på att

njuta av något gott att äta

och dricka ombord under

tiden som den vackra

skärgården passerar utanför. De erbjuder 

Destination: Göteborg
Publiceringsdatum: 2017-04-12
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matkryssningar såsom Hisingen Runt, Räk- och

laxkryssning och Skärgårdskväll med S:t Erik.

Alla turer avgår ifrån Lilla Bommen.

Foto: gvictoria/Shutterstock.com

Adress: Lilla Bommen

Telefon: +46 31 60 96 70

Internet: www.stromma.se

Sjöbaren

En klassisk sk- och

skaldjursrestaurang med

lunch, á la carte och

färdigkomponerade

menyer. Under sommaren

nns en uteservering på

innergården.

Foto: jabiru/Shutterstock.com

Adress: Haga Nygata 25, Göteborg

Internet: www.sjobaren.se

Sjömagasinet

Gourmetrestaurang med

en stjärna i Guide

Michelin. Avnjut din

middag i det rustika

gamla lagerhuset från

1775, vid Göta älv och

Älvsborgsbron. Restaurangen drivs av Ulf 

Wagner och restaurangchef Gustav Trägårdh.

Adress: Adolf Edelsvärdsgata 5 ,Göteborg

Internet: www.sjomagasinet.se

Restaurang Gabriel

Fisk- och

skaldjursrestaurang

belägen en trappa upp i

anrika Feskekôrka.

Höjdpunkten på menyn är

dagens lunch som

komponeras olika dag för dag beroende på 

säsong och råvaror. Flera rätter har varit med

från starten för 25 år sedan, som bergtungan

med stekta champinjoner och smält smör.

Adress: Feskekörka, Göteborg

Internet: www.restauranggabriel.com

Hos Pelle

Kvarterskrog med fokus

på svensk husman i

modern tappning,

baserad på säsongens

råvaror. Matsalen

serverar trerätters, men

det nns även en liten bistro.

Adress: Djupedalsgatan 2, Göteborg

Internet: www.hospelle.com

Familjen

Restaurang Familjen är

ett modernt västsvenskt

brasserie med familjär

atmosfär. Lokala och

säsongsanpassade

råvaror lägger grunden

för maten där du kan äta allt från trerätters till 

småplock. Populär uteservering på sommaren.

Adress: Arkivgatan 7, Göteborg

Internet: www.restaurangfamiljen.se

Thörnströms Kök

Finkrog med en stjärna i

Guide Michelin. Menyn

bygger på

säsongsbaserade svenska

smaker, med inuenser

från övriga Europa.

Adress: Teknologgatan 3, Göteborg

Internet: www.thornstromskok.com

Destination: Göteborg
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Kometen

En riktig

restaurant-institution i

Göteborg med traditionell

husmanskost på menyn,

under ledning av

kändiskrögaren Leif

Mannerström. Lunch på veckodagarna.

Adress: Vasagatan 58, Göteborg

Internet: www.restaurangkometen.se

Koka

Michelin-restaurang med

överkomliga priser. Målet

är att vara ledande inom

västsvensk gastronomi.

Välj mellan tre-, fem-,

eller sju-rätters menyer

som komponeras dagligen efter de bästa lokala 

råvarorna.

Adress: Viktoriagatan 12

Internet: www.restaurangkoka.se

Mr. P

Mr. P har en avslappnad

atmosfär och prisvärd

meny. På sommaren kan

du njuta av vyn över

Avenyn från

uteserveringen och

konstmuseet bredvid.

Adress: Götaplatsen, Göteborg

Internet: www.mr-p.se

Norda Bar & Grill
På Norda Bar & Grill

möter den svenska

västkusten den

amerikansk östkusten i

ett koncept av

stjärnkocken Marcus

Samuelsson. Här serveras klassiska rätter med 

en modern twist. Lunch, middag och helgbrunch.

Adress: Drottningtorget 10, Göteborg

Internet: www.nordabargrill.se

Avalon Restaurang & Bar

Avalon Restaurang & Bar

ligger precis vid

Saluhallen, hotellet med

samma namn. Här

serveras internationell

mat, från enklare rätter

till avsmakningsmenyer. Cocktailbaren är något 

alldeles extra och uteserveringen har bra

spanläge.

Adress: Kungstorget 9, Göteborg

Internet: www.avalonhotel.se

Joe Farelli

Populär blandning av

amerikanskt och

italienskt, både i mat och

dryckesväg. Barmeny och

stor uteservering på

sommaren. Brunch på

söndagar.

Adress: Kungsportsavenyn 12, Göteborg

Internet: www.joefarelli.com
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Moon Thai Kitchen
Kulörta lyktor och bås av

bambu gör att insidan av

den här

thai-restaurangen känns

precis som att snabbt

föryttas till sydöstra

Asien.

Foto: wing f chen/Shutterstock.com

Adress: Kristinelundsgatan 9, Göteborg

Telefon: +46 31 774 28 28

Internet: www.moonthai.se

Email: info@moonthai.se

Barabicu

Bara ett stenkast från

Feskekôrka ligger

Barabicu. Här är det

fokus på skaldjur, sk,

kött och matlagning över

öppen eld, enligt ett

pan-amerikanskt koncept. Det nns också en 

populär cocktailmeny och uteservering med bra

solläge.

Foto: Superstudio D&D

Adress: Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Internet: barabicu.se

Hello Monkey

Två populära

restauranger med olika

menyer. På

Magasinsgatan är fokus

vietnamesiskt, kinesiskt

och japanskt, men på

Linnégatan är menyn inuerad av Korea, 

Malaysia och Japan.

Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Adress: Magasinsgatan 26, Göteborg

Telefon: +46 31 13 04 42

Internet: www.hellomonkey.net

Email: 26@hellomonkey.net

Mer info: eller Linnégatan 52, Göteborg

5 KLASSISKA KAFÉER

Göteborg har många mysiga kaféer att välja 

bland och ett kaestopp är ett måste både på

shoppingrundan och när du är ute och upptäcker

staden. Här tipsar vi om fem kaféer där du kan

hugga in på klassiska bakverk och typisk ka.

Rosenkaféet

Sommarkaféet i

Trädgårdsföreningens

rosenträdgård är ett

perfekt val för en

kapaus. Från maj till

oktober serveras

klassiska bakverk, mackor och enklare rätter.

Foto: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Adress: Slussgatan 1, Trädgårdsföreningen

Internet: www.rosenkafeet.se

Da Matteo

Da Matteo tar kae på

allvar. Vad kan vara

bättre än att kombinera

det med ett bageri och

kaerosteri på samma

adress? Den lilla

innergården är en sommarfavorit.

Foto: GaudiLab / Shutterstock.com

Adress: Magasinsgatan 17

Destination: Göteborg
Publiceringsdatum: 2017-04-12

www.moonthai.se
www.hellomonkey.net
www.rosenkafeet.se


Internet: www.damatteo.se

Brogyllens konditori

Ett klassisk konditori med

elegant inredning och

läge med utsikt över

kanalen. Hit går du för

såväl frukost, som ka

eller lättare lunch.

Foto: TorriPhoto / Shutterstock.com

Adress: Västra Hamngatan 2

Internet: www.brogyllen.se

Café Kringlan

Hembakade godsaker och

lunch serverat i ett

mysigt kafé mitt i Haga.

På sommaren kan du sitta

ute längs med gatan.

Foto: Fabio Balbi / Shutterstock.com

Adress: Haga Nygata 13

Bar Centro

Hål-i-väggen kafé med

fantastisk espresso.

Kaféet är litet. men du

kan också sitta utanför på

gatan.

Foto: mavo / Shutterstock.com

Adress: Kyrkogatan 31

BARER & NATTLIV

Det nns ett blomstrande nattliv  i Göteborg. 

Paradgatan Avenyn kantas av restauranger och

klubbar med dansgolv och barer över era

våningar. Nattlivet här lockar en blandad publik

med allt från klubbkids till kavajklädda

kontorsarbetare. Kring Järntorget, Långatorna

och Linné nns det lite mer alternativa nattlivet

med fokus på musik och kultur.

Ölrepubliken

Pub och restaurang där

fokus ligger på kvalitetsöl

och god mat.

Ölsortimentet är stort

med cirka 30 olika sorter

på fat och ytterligare 200

på aska.

Adress: Kronhusgatan 2 b, Göteborg

Internet: olrepubliken.se

Jerntorgets Brygghus

Ölen är hjärtat i

upplevelsen med över 20

fatöl och över 100 olika

asköl från Sverige och

övriga världen.

Adress: Järntorget 4, Göteborg

Internet: www.brygghuset.eu
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Yaki-Da

Yaki-Da är klubben med

många ansikten och

skepnader. Här nner du

en terrass, två dansgolv

samt en prisbelönt

kaebar, allt spritt över

tre våningar. Middag serveras i restaurangen på 

den ombyggda vinden.

Adress: Storgatan 47, Göteborg

Internet: yaki-da.se

The Rover

På Rover hittar man

ertalet ölsorter från

lokala och svenska

microbryggerier, men

även era öl från USA

och andra godbitar från

världens alla hörn.

Foto: Eunika Sopotnicka/Shutterstock.com

Adress: Andra Långgatan 12, Göteborg

Internet: www.therover.se

Bar Himmel

Bar Himmel är en

utomhusbar och

restaurang vid

Götaplatsen och

konstmuseet, med perfekt

läge för kvällssol och

utsikt över hela Avenyn.

Adress: Götaplatsen 1, Göteborg

Internet: www.barhimmel.se

PUSH
Push uppger sig älska när

mörker möter ljus, när

puls möter lugn och inte

minst när intensiv

klubbkänsla möter svensk

sommarnatt på deras

takterass. Här blandas friskt mellan house, disco 

och 80-talshits.

Adress: Kungsportavenyn 11-13, Göteborg

Internet: www.push.se

Lounge(s)

Lounge(s) har era

våningar med allt som

behövs för en lyckad

utekväll som barer,

dansgolv, roulette och en

populär takterass.

Adress: Kungsportsavenyn 5, ,Göteborg

Internet: www.lounges.se

Locatelli

Med en säregen

drinklista, ett spännande

kök och ett bra läge på

Avenyn är Locatelli sedan

länge Göteborgs hot-spot

för en medveten och

partysugen publik.

Adress: Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Internet: www.locatelligoteborg.se
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Nefertiti
Legendarisk jazzklubb

med bred repertoar. På

scen presenteras främst

jazz men också etno,

hip-hop, blues, soul och

elektronisk musik, men

Nef är också en populär nattklubb och 

restaurang.

Adress: Hvitfeldtsplatsen 6, Göteborg

Internet: www.nefertiti.se

Park Lane

Glittrande discolampor,

barer, artister, shower

och ärdfulla människor.

På helgerna är det alltid

fullt party och bland

klubbarna som huserar

här kan nämnas Spritluckan på söndagar och 

Club Queer sista fredagen varje månad.

Adress: Kungsportavenyn 38, Göteborg

Internet: www.parklane.se

Sticky Fingers

Göteborgs största

rocklubb med fokus på

livemusik inom även

dansant pop, hårdrock,

indie, soul och funk. Flera

scener och dansgolv.

Adress: Kaserntorget 7, Göteborg

Internet: www.stickyngers.nu

SHOPPING

Göteborg har mycket bra shopping. Mixen består

av småbutiker, moderna varuhus och gallerior –

allt inom gångavstånd. Du hittar något som

passar oavsett om du söker lokal design, vintage

eller internationella butikskedjor.

Områden som Magasinsgatan och Haga är fulla 

av småbutiker, lite trendigare med lokala

varumärken respektive charmiga butiker med

allt från olivolja till inredningsdetaljer eller

vintage.

Kända modemärken från Göteborg är bland 

annat Nudie Jeans, Dr Denim, Velour, Emma &

Malena, Twist & Tango and Jumperfabriken.

Nedan hittar du de stora köpcentren och 

varuhusen.

Innerstaden

Få områden har så

varierad shopping som

innerstaden. Från

Nordstans stora

shoppingutbud tar du dig

via Arkaden och NK till

Kungstorget. Därifrån sträcker sig Södra 

Larmgatan, Vallgatan och Kungsgatan, tre

parallella gågator, upp mot Magasinsgatan.

Flanera längs de första två och spana in svenska

varumärken som Tiger of Sweden och Filippa K,
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men även charmiga småbutiker inom allt från

inredning och design till köksprylar.

Missa inte den lilla "hemliga" Victoriapassagen, 

mellan Vallgatan och Södra Larmgatan. Det är

en mysig oas som ramas in av blommor och

faktiskt doftar kae och chokladpraliner. Här

ligger nämligen två måsten för ditt första besök i

stan: Flickorna Kanolds pralinbutik och Da

Matteos originalkafé.

Kungsgatan, är lite större och rymmer 

framförallt stora modekedjor som HM, Lindex,

Gina Tricot och Din Sko, medan Magasingatan är

hem åt märken som Acne och Velour, men också

inredningsbutiker och vintagemode.

Internet: www.goteborg.com/innerstaden

Haga & Linné

Haga ligger på bekvämt

gångavstånd från

innerstan, men om du

kommer med spårvagn

kan du gå av på antingen

Hagakyrkan eller

Järntorget. Huvudstråket heter Haga Nygata och

sträcker sig från Vasastan i den ena änden till

Linné i den andra.

Shopping och ka passar perfekt ihop och det 

ena är inte lika kul utan det andra. Haga lämpar

sig perfekt för den fulländade kombon.

Shoppingutbudet är varierat, med allt från

hattbutiken Stiernglans till leksaksaären Liten

Karin och marsipantillverkaren Bräutigams och

mer därtill. Det nns era na inredningsbutiker

längs Haga Nygata och du kan även shoppa

kläder, antikviteter, te, kryddor och olivolja.

Den angränsande Linnéstaden, eller kort och 

gott Linné, är en avslappnad stadsdel med

småskalig kvarterscharm. På dagtid lockar

småbutiker och kaféer och under kvällen öppnar

ett myller av krogar och barer för alla åldrar.

Internet: www.goteborg.com/haga

Avenyn

Kungsportsavenyn, eller

kort och gott Avenyn,

sträcker sig från bron vid

Vallgraven och ända upp

till Götaplatsen med

Konstmuseet,

Stadsteatern och Konserthuset. Nöjesstråket 

blomstrar dag som natt.

Ett tips när det gäller Avenyn är att inte missa 

parallell- och sidogatorna, särskilt de mot

Vasastan. Det nns också en hel del småbutiker

och restauranger längs Södra vägen.

Ett av de senaste tillskotten inom shopping på 

paradagatan är Kopparhuset, där du bland annat

kan spana in Tommy Hilgers amerikanska

denim-mode eller Lindex aggskeppsbutik. Här

ligger även Nespresso Boutique.

Både Göteborgs konstmuseum och Röhsska 

museet har väldigt bra museibutiker med ett

stort utbud av böcker, designprylar och prints.

Internet: www.goteborg.com/avenyn/

Nordiska Kompaniet

Nordiska Kompaniet är

ett exklusivt varuhus med

45 avdelningar inom

mode, accessoarer,

skönhet och inredning på

fyra plan. Här hittar man

ledande svensk och nordisk design tillsammans 
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med internationella varumärken. Julskyltningen

är något alldeles särskilt.

Adress: Östra Hamngatan 42, Göteborg

Internet: www.nk.se

Arkaden

Arkaden invigdes redan

1899. Sedan dess har en

hel del hänt, men platsen

är fortfarande en central

del av Göteborgs

modearena. Här nns

runt 25 butiker med mode, design och 

heminredning och märken som Zara, MQ, Vans

och North Face.

Adress: Fredsgatan 1, Göteborg

Internet: www.arkaden.nu

Frölunda Torg

Frölunda Torg är ett stort

köpcenter med allt från

mode och heminredning

till sportprylar, kosmetik

och elektronik.

Adress: Frölunda Torg,421 42,Västra Frölunda

Internet: frolundatorg.se

Kompassen

På Fredsgatan, mitt i

Göteborg City, hittar du

ett helt köpcenter med 20

butiker med stark

inriktning på ungt mode.

Kom, känn och prova de

senaste trenderna inom kläder, skor, hår, spel 

och mycket mera. Starka internationella

varumärken varvas med lokala designers.

Adress: Fredsgatan,41107,Göteborg

Kollektivtrak: Spårvagn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Hållplats: Brunnsparken, Kungsportsplatsen

Telefon: 0317434200

Internet: www.kompassen.se

Kville Market Hall

Kville Saluhall är inte

störst, men i utbudet

nns det mesta man kan

tänka sig och lite därtill.

Allt från blommor, frukt

och grönt till lokala

delikatesser och smaker från när och fjärran. Det

nns både restauranger och kafé och ett par av

handlarna har sittplatser vid disk.

Foto: Goran Bogicevic/Shutterstock.com

Adress: Gustaf Dalénsgatan 2, 417 05 Göteborg

Kollektivtrak: Spårvagn: 5,6,10 Hållplats:

Vågmästareplatsen

Telefon: 031231600

Internet: www.kvillessaluhall.se

Email: info@kvillessaluhall.se

CAMPING

Campingplatserna är representerade via 

Camping.se. På Camping.se hittar du Sveriges

största utbud av boende på campingplatser i

Sverige. Vårt mål är att ge dig som besökare

komplett information om svenska campingplatser

och förhoppningsvis också lite inspiration till

campingsemestern samt möjlighet att boka

boende direkt och säkert.
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Aspen Camping

Aspen Camping är en

medelstor

campinganläggning i

Lerum, precis i utkanten

av Göteborg. Vi hoppas

att snart få se er som gäst

hos oss.

Foto: racorn/Shutterstock.com

Adress: Seglarvägen 25, 44330 Lerum

Öppettider: 1 maj till 30 augusti

Telefon: 0302-711 66

Internet:

www.camping.se/sv/campingar/2916/aspen-camping/

Lygnareds Camping (genom Camping.se)

Vår trevliga

familjecamping ligger vid

sjön Stora Färgen, ca 6

km söder om Alingsås och

ca 30 km norr om Borås.

Du kan välja mellan att bo

i eget tält eller husvagn, hyra stuga eller bo på 

vårt nyrenoverade vandrarhem.

Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Adress: Lygnaredsvägen 3, 44195 Alingsås

Öppettider: 26 april till 15 september

Telefon: 0322-520 59

Internet: http://www.camping.se/sv/campingar/2900/lygnared

s-camping/

Lisebergsbyn Kärralund (genom Camping.se)

Boka online via

camping.se. Lisebergsbyn

Kärralund är en

året-runt-öppen

anläggning, belägen mitt

i naturen med närhet till

Göteborgs centrum. Avenyn, Liseberg och 

Svenska Mässan ligger på sju minuters avstånd,

raka spåret med 5:ans spårvagn.

Adress: Olbersgatan 9, 41655 Göteborg

Öppettider: 1 januari till 31 december

Telefon: 031-840 200

Internet: http://www.camping.se/sv/campingar/2881/liseberg

sbyn-karralund/

VANDRARHEM

Kanashkin Evgeniy/Shutterstock.com

För den sociala resenären nns boende på hostel

som ett alternativ. Detta kan också tilltala

ekonomiskt medvetna resenärer – hyr en säng

och dela badrum, allrum och kanske rentav kök

med potentiellt blivande goda vänner?

Samtliga hostel som presenteras här kommer 

från SVIF – Sveriges Vandrarhem i Förening,

men de drivs enligt sina egna riktlinjer.

Nordiska folkhögskolan, Bed & Breakfast i
Kungälv, SVIF

Nordiska i Kungälv

erbjuder era olika

sorters boende. Boka ditt

boende i Kanarpsgården,

en vacker prästgård från

1700-talet, i våra

konferensrum med hotellstandard eller i ett av 

de enklare elevboenderna. Nordisk ligger i en

lugn och naturnära miljö i hjärtat av den

historiska staden Kungälv och med närhet till allt

vad Göteborg och västkusten har att erbjuda.

Avbokning kan ske senast 24 timmar innan 

ankomstdag. Vid utebliven ankomst eller för sen
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avbokning debiteras full rumskostnad. Se

avbokningsregler.

Foto: SVIF

Adress: 0303-206 200, Olof Palmes väg 1, 44231, Kungälv

Telefon: +46 303 206200

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh156187/

Email: info@nordiska.fhsk.se

Kvibergs Vandrarhem i Göteborg, SVIF

Vandrarhemmet har

genomgått renovering

under 2010-11 och

erbjuder ett bra boende

till ett bra pris. Här nns

era storlekar på rum,

från enkelrum till 4-bäddsrum fördelade på 3 

våningar. Alla rum har trådlöst Internet och TV. I

anslutning till rummen nns det gott om fräscha

badrumsfaciliteter och ett stort gästkök.

Efter en lång dag av dagens aktiviteter kan ni 

koppla av med grillning på uteplatsen, bastubad,

pingis eller en lugn stund i biblioteket.

Vandrarhemmet hyr ut rum, det innebär att ni 

som gäst aldrig behöver dela rum med någon

okänd person och alla rum är rökfria!

Vandrarhemmet erbjuder en frukostbué varje 

morgon mellan 07.30-10.00 för endast 65kr. Vill

ni slippa packa ner sängkläder och handduk

nns det att hyra för 65kr respektive 20kr. Är ni

i behov av en barnsäng så nns det att låna för

50kr.

Kviberg spårvagnshållplats ligger bara 120 

meter från Vandrarhemmet. Du har utmärkta

förutsättningar för löpning, cykling och

avkopplande promenader i det natursköna

området runt vandrarhemmet.

Foto: SVIF

Adress: Lilla Regementvägen 35, 415 27, Göteborg

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh156251/

Email: info@vandrarhem.com

Kvibergs Stugby i Göteborg, SVIF

Stugan har 5 bäddar

varav tre bäddar i ett

separat sovrum, badrum

med dusch och toalett,

kök med köksartiklar,

kaekokare och

microvågsugn. Till stugan nns en liten veranda, 

här kan man under sommaren kan avnjuta sina

måltider, grilla eller kanske bara titta på

solnedgången (grill nns att låna).

Städutrustning, toalettpapper, diskmedel, 

diskborste och diskhandduk nns i stugan, så det

behöver ni inte tänka på att ta med er.

Alla stugor är rökfria.

Det serveras en god frukostbué varje morgon 

mellan 07.30-10.00 för endast 65kr. Vill ni slippa

packa ner sängkläder och handduk nns det att

hyra för 65kr respektive 20kr. Är ni i behov av en

barnsäng så nns det att låna för 50kr.

Kviberg spårvagnshållplats ligger bara 150 

meter från stugbyn. I närområdet nns utmärkta

förutsättningar för löpning, cykling och

avkopplande promenader. Det nns

idrottsanläggningar för inomhusklättring och

beachvolleyboll inom 1km.

Foto: SVIF

Adress: Lilla Regementsvägen 35, 415 29, Göteborg

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh156252/

Email: info@vandrarhem.com
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Göteborgs Mini-Hotel &SVIF vandrarhem

Från Göteborgs

mini-hotel och

vandrarhem är det endast

100 m till Spårvagn 3, 9

& 11, hållplats

Masthuggstorget. 200 m

till Danmarksfärjan. Runt vandrarhemmet nner 

du snabbt ett 30-tal restauranger och

supermarket nns runt hörnet.Göteborgs

Mini-Hotell har helårsöppet

Pris 2-bäddsrum SEK 400:-, 4-bäddsrum SEK 

700:-.

Foto: SVIF

Adress: 031-24 10 23, Tredje Långgatan 31, 400 32,

Göteborg

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh158754/

Email: info@minihotel.se

Partille SVIF Vandrarhem i Partille

Hos oss på Partille

vandrarhem hyr du

endast ett eget rum, inte

bäddar och okända gäster

delar aldrig rum hos oss.

Eget sänglinne medtages

eller hyrs och WC och duschar nns i korridoren.

Enkelheten skapar trivsel och vårt gästkök blir

en naturlig träpunkt där många nya kontakter

skapas.

 

Partille vandrarhem har tvättstuga samt 

strykjärn, sällskapsrum med TV, böcker och spel.

Terrass med grillar, fotbollar, krocket etc. Fri

Wi-Fi i huvudbyggnaden runt receptionsområdet.

Fem minuters promenad till Kåsjöns badplats.

Elbelysta motionsspår samt Bohusleden och

Vildmarksleden bakom knuten. i närheten av

Partille vandrarhem nns tre idrottshallar och vi

hjälper er gärna att anordna ert träningsläger.

Frukostbué är obligatoriskt för grupper.

 

Fri parkering. Från hållplats Åstebo går buss nr 

503, 513 samt 510 varje halvtimma in till

Göteborg. Direktbuss till Liseberg (buss nr 513)

går varje halvtimma och tar 15-20 minuter. Vi

nns 13 km från Göteborg Landvetter Flygplats

och nära Östra Sjukhuset.

 

Välkomna till oss önskar Marie & Ingela med 

personal!

Foto: SVIF

Adress: 031-44 65 01, Landvettervägen 50, Åstebo, 433 49,

Partille

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh159880/

Email: partillevandrarhem@telia.com

Kungälvs Camping, SVIF

Campingen har öppet

från 15 april t o m 15

september. På denna

caming rekommenderar

vi att du förbokar plats då

vi under högsäsong har

fullt nästan jämt. På vår quickstop däremot på 

andra sidan vägen (öppen från midsommar - sista

augusti) har vi inte förbokning. Där är det

principen först till kvarn som gäller.

Foto: SVIF

Adress: Färjevägen 2, 442 31, Kungälv

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh427610/
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Kungälvs Vandrarhem - Våghals Turistcenter,
SVIF

Charmiga Kungälv har

hög mysfaktor med nära

till såväl storstadspulsen i

Göteborg som det

havsnära livet. Inom en

snäv radie hittar man som

besökare sex golfbanor, skevatten och allt man 

kan önska i form av nöje och kultur. Och nns

det någon annan stad som doftar så gott? Dagar

när Göteborgs Kex bakar Brago doftar det

ljuvligt av vanilj i hela Kungälv.

Vandrarhemmet ligger 100 meter från anrika 

Bohus Fästning bidrar till en magnik atmosfär.

Rummen i vandrarhemsdelen har våningssängar

samt tvättfat med varmt och kallt vatten. Dusch

och toalett nns utanför dörren i korridoren. Vi

erbjuder även rum med högre standar där vi har

bäddade resårsängar och städning ingår i priset.

Foto: SVIF

Adress: 0303-189 00, Färjevägen 2, Kungälv, 442 31

Telefon: +46 303 18900

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh427611/

Email: kontakt@vaghals.se

Lisebergsbyn/Bed & Breakfast

De 13 B&B-rummen är

tematiserade med unika

Lisebergsteman.

Lisebergs många

dansbanor är ett tema,

Jubileumsutställningen i

Göteborg från 1923 ett annat. Givetvis nns 

teman såsom bergbanor och Lisebergs

fantastiska utomhusmiljöer. Varje rum är på hela

23 kvm och utrustade med TV, dusch och WC.

De esta rummen har dessutom egen altan med

utemöbler. Gratis parkering nns i nära

anslutning till boendet. Frukostbué, städning,

sänglinne och handdukar ingår också i priset.

På Lisebergsbyn nns alla bekvämligheter, så 

som frukostbué, konferens, gratis trådlöst

internet, bastu & relax, tvättstuga,

äventyrsgolfbana, vår Lisebergsinspirerade

lekplats Lisebusbyn, samt en närbutik precis

runt hörnet.  WiFit är skyddat och

inloggningsuppgifter erhålls vid förfrågan i

receptionen, vid hög belastning är åtkomsten

begränsad. En anläggning som passar lika bra

för privatresenärer som för grupper, företag och

konferenser.

Incheckning från 15.00 - utcheckning senast 

11.00.

Reception öppen under högsäsong: 07.30-22.00.

Husdjur tillåtna.

Rökning förbjuden.

Foto: SVIF

Adress: Olbersgatan 9, 416 55, Göteborg

Telefon: +46 31 840200

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh440418/

Email: lisebergsbyn@liseberg.se

Lisebergsbyn/Stugor

Lisebergsbyn ligger i ett

naturskönt område nära

Liseberg och Göteborgs

centrum. Det är en

året-runt-öppen

boendeanläggning med

54 stugor. 

Här nns alla bekvämligheter som frukostbué, 

konferens, gratis trådlöst Internet, bastu & relax,
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tvättstuga, minigolfbana, lekplatser samt en

närbutik precis runt hörnet. En anläggning som

passar lika bra för privatresenärer som för

grupper, företag och konferenser.

Stugan disponeras från kl. 15.00 på 

ankomstdagen, var dock uppmärksam på

receptionens öppettider som du nner på

www.liseberg.se under iken boende och

Lisebergsbyn. Om du planerar att komma

tidigare för att parkera bilen går detta bra i mån

av plats på vår besöksparkering. Anmäl dig då

som vanligt i receptionen. Utcheckning senast kl

11.00 på avresedagen.

Incheckning från 15.00 - utcheckning senast 

11.00.

(Om du köpt slutstädning eller om det ingår i 

paketet är utcheckningen kl 11.00).

Reception öppen under högsäsong: 07.30-22.00.

Husdjur tillåtna.

Rökning förbjuden.

Foto: SVIF

Adress: Olbersgatan 9,, 416 55, Göteborg

Telefon: +46 31 840200

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh440419/

Email: lisebergsbyn@liseberg.se

Lisebergsbyn/Vandrarhem

Du bor du bekvämt i

enkel-dubbel-eller

fyrbäddsrum, alla med

TV. Rummen har ett

exibelt sängsystem med

en våningssäng med

sköna Carpe Diem-madrasser samt en nedfällbar 

våningssäng. Totalt nns 24 rum, med 12 rum i

varje byggnad. Varje byggnad har sitt

gemensamma allrum med fullt utrustat kök med

bl.a. kylskåp, spis, microvågsugn och

kaebryggare. Dusch och toalett nns i

korridoren.

Sänglinne och handduk medtages men kan också

bokas i förväg till ett rabatterat pris eller hyras i

receptionen vid ankomst.

Starta dagen med vår generösa frukostbué. 

Frukostbiljetter nns att köpa i receptionen.

Incheckning från 15.00 - utcheckning senast 

11.00.

(Om du köpt slutstädning eller om det ingår i 

paketet är utcheckningen kl 11.00).

Reception öppen under högsäsong: 07.30-22.00.

Husdjur ej tillåtna.

Rökning förbjuden.

Foto: SVIF

Adress: 031-840 200, Olbersgatan 9, 416 55, Göteborg

Telefon: +46 31 840200

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh440420/

Email: lisebergsbyn@liseberg.se

Slottsskogens vandrarhem & Hotell, SVIF
Göteborg

Boende i fräscha 2-5

bäddsrum med hög

standard. Många rum

med hotellstandard. Även

möjlighet till eget rum,

eller billigt boende i

delade rum. Bemanning 24 tim/dygn borgar för 

bra service och trygghet. Centralt beläget i

Linnéstaden, med gångavstånd till city, bra
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kommunikationer och bra parkeringsmöjligheter.

Vandrarhemmet ligger i Göteborgs kafé- och

restaurangtätaste område, med stan's gröna

lunga Slottsskogen som närmsta granne.

Foto: SVIF

Adress: 031-426 520, Vegagatan 21, 41311, Göteborg

Telefon: +46 31 426520

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh156171/

Email: mail@sov.nu

Hindås Marina, SVIF Vandrarhem & Camping

Rummen står till ert

förfogande fr.o.m. kl

16.00 på

incheckningsdagen t o m

kl 11.00

utcheckningsdagen.

Bokningar är bindande och avbeställning skall 

ske senast 30 dagar före ankomst, såvida annat

ej överenskommits. Sker avbokningen senare än

30 dagar sker ingen återbetalning. Detta gäller

även vid utebliven ankomst vilket innebär

förlorad tillgänglighet efter receptionens

stängning om inte annat överenskommits. Före

avresa skall rum städas av hyresgäst. I

vandrarhemmet skall tystnad råda efter kl. 22.00

var kväll. Tystnad skall även dagligen råda på

hela uteplatsen efter kl. 22.00.

OBS: Var vänlig meddela oss alltid ungefärlig 

ankomsttid och senast kl. 18.00 vid försenad

ankomst.

Lakan nns att hyras: kostnad 100 kr/set.

Foto: SVIF

Adress: Boråsvägen 3, 43854, Hindås

Telefon: +46 0301 10088

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh931005/

Email: hicamp@telia.com

BRA ATT VETA

Växlingskontor

FOREX Bank är sedan

1965 Nordens

marknadsledare på

resevaluta. Sedan mitten

av år 2003 erbjuds även

ett växande utbud av

andra banktjänster inlåning, utlåning, 

betalningsförmedling, kassaservice samt kredit-

och betalkort. FOREX Bank nns på över 130

centralt belägna platser över hela Norden. På

FOREX Bank köper du dessutom utländsk valuta

utan avgift, på öppettider som passar dig.

Foto: Aha-Soft/Shutterstock.com

Telefon: +46 200 222 220

Internet: www.forex.se

Folkmängd
500 000

Valuta
1 svensk krona = 100 öre

Öppettider
De flesta butiker har öppet måndag till fredag 10.00-19.00, 
lördag 10.00-17.00, söndag 12.00-16.00. Vissa köpcentrum
har öppet längre på helgdagar.

Nyhetstidningar
GP, Göteborgs-Posten
GT, Göteborgs Tidningen
Metro

Larmnummer
112

Turistinformation
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Kungsportsplatsen 2, Göteborg
Nordstadstorget , Nordstan , Göteborg
031 368 42 00
turistinfo@goteborg.com
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Adler Salvius Gata C2 Gustaf Adolfs Torg A2 B2 Magasinsgatan A2

Albotorget A4 Gårdatorget D2 Mannheimers Väg C4

Alingsåsgatan D1 Götabergsgatan B3 Molinsgatan B3 B4

Alströmergatan D1 Götaleden A1 A2 Mårten Krakowgatan B1

Amund Grefwegatan B4 Götaplatsen B3 C3 Nellickevägen D4

Anders Perssonsgatan D1 Haga Kyrkogata A3 Nils Ericsonsgatan B1 B2

Aschebergsgatan B3 Haga Kyrkoplan A3 Nils Ericsonsplatsen B1

Barnhusgatan C1 C2 Hamntorget B1 Nilssonsberg A3

Basargatan A2 B2 Hedåsgatan C3 Nordstadstorget B1

Bellmansgatan A3 Holtermansgatan B4 Norra Hamngatan A2

Bergslagsgatan B1 Hotellplatsen B2 Norra Kustbanegatan D1

Berzeliigatan C3 Husargatan A3 Norra Ågatan D1

Bohusgatan C2 Hvitfeldtsplatsen A2 Nya Allén A3 B2

Brunnsparken B2 Högåsplatsen C4 Odinsgatan C1

Burggrevegatan C1 Jakobsdalsgatan D4 Odinslundsgatan D3

Burggreveplatsen C1 Johan på Gårdas Gata D2 Odinsplatsen C1

Burgårdsgatan C3 Johan Willins Gata D1 D2 Olof Rudbecksgatan C4

Carl Grimbergsgatan A4 Johannebergsgatan C3 Olof Wijksgatan C3 C4

Carlandersplatsen C4 Jussi Björlings Plats A1 Otterhällegatan A2

Carlbergsgatan D2 D3 Kanaltorgsgatan A1 B1 Packhusplatsen A2

Chalmersgatan B3 Kapellgatan B4 Parkgatan A3 B2

Chalmersplatsen B4 Kapellplatsen B4 Pilgatan A3

Christina Nilssons Gata A1 Karl Gustavsgatan A3 B4 Polhemsplatsen B1 C1

Dalheimersgatan A4 Karlfeldtsgatan D4 Pontus Wiknersgatan B4 C4

Daniel Petterssons Gata A4 Kaserntorget A2 Postgatan A2

Drakegatan D2 Kobbarnas Väg D1 Raketgatan A4

Drottninggatan A2 B2 Korsgatan A2 Rantorget D1 D2

Drottningtorget B2 Korsvägen C3 Raoul Wallenbergs Gata A3 B3

Dämmegatan D2 Kristinelundsgatan B3 Rosenlundsplatsen A3

Dämmeplatsen D2 Kronhusgatan A1 A2 Röhssgatan B4

Egnahemsvägen B4 Kruthusgatan C1 Sahlgrensgatan A3

Ekelundsgatan A2 Kungsgatan A2 B2 Sankt Eriksgatan A1

Eklandagatan C4 Kungshöjdsgatan A2 Sankt Sigfrids plan D3

Ekmansgatan B3 C3 Kungsportsavenyn B3 Sjöfarten B1

Engelbrektsgatan B3 C3 Kungsportsplatsen B2 Skeppsbroplatsen A2

Erik Dahlbergsgatan A3 B3 B4 Kungstorget A2 B2 Skånegatan C2

Fabriksgatan D2 D3 Kyrkogatan A2 B2 Slussplatsen B2

Folkungagatan C1 C2 Köpmansgatan A2 Smedjegatan A1 A2

Fredsgatan B2 Lagerbringsgatan C4 Smålandsgatan C2

Friggagatan C1 D1 Landala Torg B4 Soerogatan D4

Färgaregatan C1 C2 Lennart Torstenssonsgatan C4 Spannmålsgatan A1 B1

Föreningsgatan A4 Levgrensvägen C2 Sprängkullsgatan A3

Geijersgatan B3 Lilla Bommens Torg A1 B1 Stadstjänaregatan B1

Gibraltargatan B4 Lilla Torget A2 Stampgatan B2 C1 C2 D1

Grönsakstorget A2 Lorensbergsgatan B3 Sten Sturegatan C2 C3

Gudmundsgatan D3 Lundgrensgatan C4 Stora Nygatan B2

Guldhedstorget A4 Lyckans väg C4 Storgatan A3 B3

Gullbergsbrogatan D1 Läraregatan B4 Stureplatsen B2 C2

Gullbergsvassgatan C1 Lövskogsgatan A4 Södra Viktoriagatan A3 A4
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Södra Vägen B3 C4 D4 Vasaparken B3 Västra Hamngatan A2

Teatergatan B3 Vasaplatsen B3 Wadmansgatan C3

Tegnérsgatan C3 Vestagatan D1 Wijkandersplatsen B4 C4

Torggatan A1 A2 Vidblicksgatan B4 C4 Willinsgatan D1

Ullevigatan C2 Viktor Rydbergsgatan B3 B4 C4 Åkareplatsen B2

Universitetsplatsen B3 Viktoriagatan A3 Åvägen D2

Valhallagatan C3 D3 Volrat Thamsgatan C4 Örgrytevägen C3 D3

Vallgatan A2 Vädursgatan D2 Östra Hamngatan A1 B2

Vasa Kyrkogata B3 Västergatan A4 Överåsgatan D3

Vasagatan A3 B3
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