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49 ÅR SEDAN SIST! NYPREMIÄR FÖR
SKÄRGÅRDSTUR MELLAN GÖTEBORG
OCH HÖNÖ KLÅVA/ÖCKERÖARNA
27 juni 2016 hissar Svenska Västkustlinjen båtflaggan igen och styr
kosan genom Göteborgs hamn, via Maritiman och Volvo Museum, ut
mot Hönö Klåva och Öckeröarna – för första gången sedan 1967 då
ångbåten ”Hönö” körde sin sista tur!
— Vi är ju sedan tidigare stolta över att visa upp Göteborg från vattnet
mellan Maritiman och Volvo Museum, men nu kan våra resenärer
skräddarsy en dag på havet efter eget tycke och smak med möjlighet att gå
på museum, cykla, bada, shoppa, käka gott, eller besöka naturreservatet
på Öckeröarna, säger Dick Andréasson på Kulturbåtarna AB, som driver
Svenska Västkustlinjen.
På Hönö Klåva kan båtresenärerna ta en ”hop on-hop off” buss som
transporterar besökare till sevärdheter och färjelägen där man enkelt kan ta
sig vidare ut till övriga öar.
Öckerö Kommun, tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborg & Co och
näringsidkare i skärgården driver projektet ”Göteborgs Skärgård” som
syftar till att utveckla besöksnäringen på öarna både i norr och i söder.
Annica Berg är projektledare och jobbar som Skärgårdsutvecklare:
— En av de högst prioriterade frågorna för mig är att tillgängliggöra
skärgården och jag har jobbat hårt med att få till en båt som transportmedel mellan Göteborg och Öckerö Kommun, just för det är ett så attraktivt
sätt att resa. Nu är det i hamn och det känns fantastiskt.
Svenska Västkustlinjens M/S Svea af Bohuslän trafikerar sträckan från den
27 juni till 7 augusti. Avgångar från Maritiman i Göteborg kl 10, 14 & 18.
Avgångar från Hönö Klåva kl 12, 16 & 20.
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Kulturbåtarna AB – Svenska Västkustlinjen – bedriver eventtrafik och knyter ihop Bohuslän
med båt, buss, mat, musik och kultur. Med kulturhistoriska båtar erbjuder man resenärerna
en totalupplevelse. Mer information om Svenska Västkustlinjen finns på
www.vastkustlinjen.se.

