
Där fastlandet slutar börjar en helt ny värld – en värld 
av vatten, öar och små pittoreska fi skesamhällen. 

För att du ska kunna uppleva skärgården på riktigt fi nns 
det reguljärtrafi k till sjöss, längs hela kusten. På så vis 
kan du bada på Brännö, vandra på Marstrand eller äta en 
romantisk middag i Fiskebäckskil. Och få härliga båtturer 
emellan. Ta med dig cykeln, familjen, en kompis eller din 
senaste dejt. Det fi nns en båtluff  för alla. 

Tidtabeller och tips om resrutter hittar du på
båtluff aibohuslän.se 

VÄLKOMMEN OMBORD!

LOVE IN SIGHT 
The archipelago is pretty 
much designed for romance. 
Bring along your loved one 
and treat yourselves to few 
marvellous days in the island 
world off Sweden’s west 
coast. Stroll along the rocks 
and cliffs and walk along 
the beaches. Experience the 
unique coastal atmosphere 
both by boat and from land. 
Enjoy cosy dinners and each 
other’s company.

ISLAND HOP 
WITH THE FAMILY 
The Swedish west coast is a 
massive adventure for the 
entire family. There’s always 
something fun to do – no matter 
whether you like bathing in 
the sea, paddling your kayak, 
setting out to discover your 
surroundings on land or at sea, 
or fishing for crabs from the 
rocks as you enjoy the view. 
The most difficult part is to 
decide when to pack up and 
return home. 

A DAYTRIP 
AT SEA 
Jumping aboard a coastal 
ferry is a simple way of 
experiencing new sights. 
In a mere few minutes you’ll 
be enjoying fresh air, new 
vistas, a different pace of life. 
West Sweden offers a huge 
variety of great destinations 
and most can be enjoyed as 
day trips. If you just want a bit 
of a change, the relaxing boat 
ride itself can work wonders. 

CYCLING TAKES 
YOU FURTHER 
West Sweden offers amazing 
opportunities if you like 
travelling on two wheels. 
Excellent cycle paths, inspiring 
natural surroundings and 
short distances between a 
huge variety of enjoyable 
destinations and ferry stops. 
And if you don’t have your 
own bike with you, just rent 
one along the way.

THE ARCHI-
PELAGO ON 
FOOT
Discover dramatic coastal 
scenes, lush forests, 
meadows of flowers along 
the coast, achingly pretty 
small villages. Whatever 
your taste, there are walking 
routes to suit. Island 
hopping and trekking in 
west Sweden is the perfect 
combination for you if you 
enjoy being active but also 
want to relax.

Where the mainland ends, a whole new world begins – 
a world of water, islands and picturesque fi shing villages. 

For a true archipelago experience there are regular ferry 
services all along the coast. This means you can bathe on 
the island of Brännö, hike an interesting trail on Marstrand 
or enjoy a romantic dinner in Fiskebäckskil. And relax on 
wonderful boat rides between the islands. Bring along your 
cycle, your family, a friend or your date. Island hopping is 
for everyone. 

You can fi nd timetables and tips for routes at 
westsweden.com/island-hopping 

WELCOME ABOARD!
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Strömstad/Kosteröarna/Koster islands

Fjällbacka/Hamburgsund

Smögen/Kungshamn

Uddevalla/Ljungskile/Lysekil

Marstrand/Orust/Tjörn

Göteborgs skärgård norra/Gothenburg archipelago north

Göteborgs skärgård södra/Gothenburg archipelago south

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

 Kyrkesund-Härön 361 Västtrafik vasttrafik.se

 Lyr-Lyresten Trafikverket trafikverket.se

 Kolhättan-Svanesund Trafikverket trafikverket.se

 Åstolturen Skärgårdsbåtarna i Uddevalla skargardsbatarna.com

  Åstol-Rönnängs Brygga 361 Västtrafik vasttrafik.se

  Rörtången Bryggan-Hättan 326 Västtrafik vasttrafik.se

 Marstrandsön-Rönnängs Brygga Gunnars Båtturer gunnarsbatturer.com

 Marstrandsön-Käringön Gunnars Båtturer gunnarsbatturer.com

 Marstrandsön-Marstrands Färjel. 322 Västtrafik vasttrafik.se

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

  Lysekil-Östersidans Färjeläge 847 Västtrafik vasttrafik.se

 Skår-Finnsbo Trafikverket trafikverket.se

 Ängön-Fruvik Trafikverket trafikverket.se

 Uddevallaturen Skärgårdsbåtarna i Uddevalla skargardsbatarna.com

 Uddevalla-Smögen (via Lysekil) Skärgårdsbåtarna i Uddevalla skargardsbatarna.com

 Ljungskileturen Skärgårdsbåtarna i Uddevalla skargardsbatarna.com

  Käringön-Uddevalla Skärgårdsbåtarna i Uddevalla skargardsbatarna.com

 Käringön-Lysekil Dejlig Cruise dejligcruise.se

  Käringön-Tuvesvik 381 Västtrafik vasttrafik.se

 Fröjendal-Malö Trafikverket trafikverket.se

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

 Strömstad-Skjärhalden, Norge Nadir Hvaler Fjordcruise hvalerfjordcruise.no

 Strömstad-Nord-Långö, “Alaska” Selin charter selincharter.se

Strömstad-Kosteröarna 899 Västtrafik vasttrafik.se

 Strömstad-Ursholmen Selin charter selincharter.se

Resö-Ursholmen Selin charter selincharter.se

 Strömstad-Ursholmen Kustevent kustevent.com

Daftö Resort-Sydkoster, Ekenäs Kustevent gnm. Daftö Resort dafto.se

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

 Burö-Rörö Trafikverket trafikverket.se

 Lilla Varholmen- Björkö Trafikverket trafikverket.se

 L. Varholmen-Hönö Pinans Färjel. Trafikverket trafikverket.se

 Öckerö Färjeläge-Grötö 296 Västtrafik vasttrafik.se

 Hönö Klåva-Vinga Hönö Båtturer honobatturer.se

  Stenpiren-Hönö Klåva Styrsöbolaget styrsobolaget.se

  Lilla Bommen-Vinga Strömma Kanalbolaget stromma.se

  Lilla Bommen-Marstrandsön Strömma Kanalbolaget stromma.se

  Stenpiren-Marstrandsön Ångaren Bohuslän steamboat.se

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

 Saltholmen-Stora Förö 284 Västtrafik vasttrafik.se

 Saltholmen-Brännö Rödsten 283 Västtrafik vasttrafik.se

  Stenpiren-Brännö Husvik 282 Västtrafik vasttrafik.se

 Stenpiren-Vrångö 281 Västtrafik vasttrafik.se

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

 Hasselösund-Hållö Hållöexpressen halloexpressen.com

 Kungshamn-Hållö Hållöexpressen halloexpressen.com

 Kungshamn-Smögen Zitabåtarna zitabatarna.com

 Bohus Malmön-Tullboden Trafikverket trafikverket.se

Båtlinjer/Ferry lines Operatör/Operator Information 

 Hamburgsund-Väderöarna Väderöarnas Värdshus vaderoarna.com

 Fjällbacka Brygga-Dyngö Hamn 879 Västtrafik vasttrafik.se

 Hamburgsund-Hamburgö Trafikverket trafikverket.se

Strömstad/Kosteröarna/Koster islands

Fjällbacka/Hamburgsund

Smögen/Kungshamn

Uddevalla/Ljungskile/Lysekil

Marstrand/Orust/Tjörn

Göteborgs skärgård norra/ 
Gothenburg archipelago north

Hållplats med möjlighet till byte  
Interchange stop

Teckenförklaring/Key to symbols

Med reservation för ändringar.  
Subject to change. 

Förbindelse tåg/buss/spårvagn  
Train/bus/tram connection 

Bilfärja  
Car ferry

Året-runt-linje 
Year-round line

Endast sommartid 
Summer season only

SKEPP & HOJ 
I Västsverige finns det 
fantastiska möjligheter för 
dig som vill ta dig fram på 
två hjul. Fina cykelleder, 
inspirerande natur och  
korta avstånd mellan 
upplevelser och färjelägen. 
Och om du inte har med  
dig egen cykel kan du hyra  
en längs vägen. 

MED KÄRLEK  
I SIKTE
Skärgården är som gjord 
för romantik. Ta med 
din älskling och unna er 
några mysiga dagar i den 
västsvenska övärlden. 
Strosa runt hand i hand på 
klippor och längs kajkanter. 
Upplev unika kustmiljöer 
från både båt och land. 
Njut av mysiga middagar 
och varandras sällskap.

SKÄRGÅRDEN 
TILL FOTS 
Upptäck dramatiska 
kustremsor, lövskogar, 
blomsterrika strandängar 
eller små samhällen. 
Vad du än gillar finns 
det en vandringsled som 
passar. Att båtluffa och 
vandra i Västsverige är en 
kombination för dig som 
både vill vara aktiv och  
njuta av att ta det lugnt. 

EN TUR  
ÖVER DAGEN
Att hoppa ombord på 
en skärgårdsbåt är ett 
enkelt sätt att byta miljö. 
På ett kick förändras 
luften, vyerna och tempot. 
Västsverige bjuder på 
mängder av pärlor och de 
flesta går att uppleva över 
dagen. Behöver du bara 
lite omväxling kan en skön 
båttur utgöra hela nöjet. 

LUFFA MED 
FAMILJEN 
Den västsvenska kusten  
är ett stort äventyr för  
hela familjen. Här finns  
alltid något kul att hitta  
på – oavsett om ni gillar  
att bada, paddla kajak,  
gå på upptäcktsfärd eller 
fiska krabbor direkt från  
klippan. Det svåraste  
blir att gemensamt 
bestämma när det är 
dags att åka hem. 

Göteborgs skärgård södra/ 
Gothenburg archipelago south

RUTTKARTA  
ÖVER VÄSTKUSTEN 
Här kan du se hur båtlinjerna i 
Bohuslän knyts samman under 
både sommar- och året runt-
säsong. Från Strömstad i norr till 
Vrångö i söder. Läs mer om rutter, 
boenden och sevärdheter på: 
båtluffaibohuslän.se 
OBS: På rederiernas egna hemsidor 
hittar du fler detaljer kring biljetter, 
förbokning, året-runt-hållplatser  
och bryggor för på- och avstigning.

ROUTEMAP OF  
THE WEST COAST 
Here you can see how the boat 
lines in Bohuslän connect during 
both the summer season and 
the rest of the year. For all about 
routes, accommodation and 
attractions go to: westsweden.
com/island-hopping 

NB: For details on tickets, bookings, 
year-round stops, pick-up and drop-
off stops, read more on the ferry 
operators’ own websites.
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