
Alla kan båtluffa i Bohuslän
Att båtluffa är det perfekta sättet att upptäcka den bohuslänska skärgården. På Turistrådet Västsveriges nya webbplats
båtluffaibohuslän.se hittar du tips och inspiration i form av bland annat turförslag och linjekartor som visar hur du med
båttrafikens hjälp tar dig runt i skärgården. Spendera några dagar bland saltstänkta granitklippor, pittoreska fiskebyar och
klassiska skaldjursrestauranger. Du bestämmer själv hur lång resan ska bli och vad du vill uppleva. Skärgården sträcker sig
från Vrångö i söder till Koster i norr.

 

1. Båtluffa med familjen: Varje dag i skärgården är ett familjeäventyr, oavsett om målet är att bada, paddla kajak eller fiska krabbor direkt
från klipporna. Här finns rutter som tar dig mellan Lysekil och Uddevalla, ut till Kosteröarna och runt i Göteborgs skärgård.

 

2. Båtluffa med cykel: Här finns exempel på båtlinjer där du antingen tar med egen cykel ombord på båten eller kan hyra på plats. Vill du
cykla ännu mer kan du såklart också kombinera båtresorna med mysiga turer mellan färjelägena. Visste du att det till och med går att båtluffa
med cykel hela vägen från Göteborg till Lysekil?



 

3. Båtluffa med någon du tycker om: Överraska någon du håller kär med frukost på ett mysigt pensionat, eller se solen förenas med
horisonten från en klippa från havet. Bland ruttförslagen på båtluffaibohuslän.se finns bland annat en tur till Styrsö.

 

4. Båtluffa till vandringsleder: Många av de bohuslänska öarna är så små och pittoreska att bilar och andra landfordon inte förekommer
alls. Kliv iland och njut av klippor, havsstrandängar och vindpinade tallar till fots. Du kan vandra på till exempel Dyrön och Koster.

 

5. Båtluffa över dagen: Ibland räcker inte tiden till för att åka på långsemester, men man vill ändå fly vardagen en stund. Här finns gott om
rederier, så det är lätt att ta sig ut i skärgården över dagen. Varför inte ta en dagstur till klassiska Brännö i Göteborgs skärgård?



 

Som du märker går det att göra turer som är precis så långa eller korta som du själv önskar, allt från en avkopplande dagstur till någon av
öarna direkt utanför Göteborg till en upplevelserik sexdagarstur via Marstrand, Klädesholmen och Mollösund. Här hittar du en linjekarta över
västkusten och information om alla mysiga öar och kustsamhällen. Välkommen att båtluffa i Bohuslän!

 

För mer info se båtluffaibohuslän.se

Ett större urval av båtluffa-bilder finns på Turistrådet Västsveriges mediabank

Kontakta för mer information

Karin Gesouli, företagsutvecklare Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818347
Mail: karin.gesouli@vastsverige.com

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara
utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter
och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för
information om det turistiska utbudet i Västsverige.


