
TA SKÄRGÅRDSBÅT 281 mot Vrångö ut till vackra Donsö. Hit kan du resa tur och retur, året runt och 
under veckans alla dagar. Båten avgår två gånger om dagen från Stenpiren i centrala Göteborg.  
Du kan också välja att hoppa på båten, som går med tätare turer, från Saltholmen. Dit tar du dig med 
spårvagn, en 35-minuters resa från centrum.

Intill färjeläget på Donsö står de röda fiskebodarna på rad. Donsö är en av skärgårdens största öar och här har 
fisket och rederinäringen länge varit stor. Från kajen har du promenadavstånd till öns små butiker och ateljéer, 
men också till flera härliga naturstigar och fina badplatser. En utsiktsplats som är väl värd ett besök är Radar-
berget, härifrån ser du ut över hela skärgården. 
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GÅ RAKT SÖDERUT längst ut på piren så 
når du strax Isbolaget – en skärgårdskrog i 
rustika och varma magasinslokaler. 

Från piren har du utsikt över hav, klippor och 
öns vackra gamla träbebyggelse. Sommartid er-
bjuds en varierad meny av fisk, skaldjur och kött. 
Vintertid kan du även njuta av adventsfika, ad-
ventslunch och julbord. Emellanåt bjuds det 
också på musikunderhållning. Se hemsidan för 
aktuella öppettider. 

Lunch på Isbolaget
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Är du nyfiken på vad södra skärgården har att erbjuda? Letar du efter god mat, 
storslagna naturupplevelser och avkoppling så är det hit du ska åka. Här ges 
tips på vad du hittar i södra skärgården och guldkornen som du inte bör missa. 
Vill du stanna längre så är det enkelt att ta sig vidare till närbelägna Styrsö. 
Under 24 timmar hinner man uppleva mycket. Följande tur bjuder på goda 
måltider, promenader genom vackra naturreservat och lyxig nedvarvning till 
vågornas brus.

Tänk på att aktivitetsutbud och öppettider för restauranger, butiker och boenden varierar över 
året. Aktuell information hittar du på företagens egna hemsidor.
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LÄS MER PÅ båtluffaibohuslän.se
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PROMENERA DEN KORTA STRÄCKAN tvärs över till öns västra sida. Längst 
ut i Vrångö fiskhamn hittar du Kajkanten - elva vitmålade sjöbodar.

Sjöbodarna är utrustade med badrum, matbord och små pentryn där du kan 
tillaga din medhavda frukost. I de närbelägna butikerna Måsens Livs och Fiske-
boa (öppet varje dag under juni-augusti, även vissa helger under för- och efter-
sommar) kan du köpa med dig såväl frukostmat som allsköns läckerheter från 
havet. Slappna av en stund i Kajkantens bastu och somna sedan lugnt till vågor-
nas kluckande mot klipporna. 
Nästa dag tar du skärgårdsbåt 281 tillbaka till Saltholmen, alternativt kan du 
fortsätta din båtluff med samma båt till närbelägna Styrsö. 

Basta och övernatta  
med utsikt över havet 

BARA TIO MINUTER FRÅN DONSÖ ligger Vrångö, 
den sydligaste av de åretruntbebodda öarna i 
skärgården. Hit fortsätter du med skärgårdsbåt 
nummer 281 som lägger till vid Mittvik på öns 
östra sida.

För att komma till samhällets fiskehamn går du längs 
Byvägen tvärsöver till andra sidan ön (en promenad 
på 15-20 minuter). De obebyggda delarna av Vrångö 
består av vackra naturreservat med promenadvänliga 
naturstigar. Stanna gärna till vid lotsutkiken eller fis-
kehamnen och insup lugnet på ön. Här finns också 
stora strandängar och en långgrund badplats som 
sommartid är perfekt för ett dopp.

TA EN FIKA ELLER EN TIDIG MIDDAG PÅ 
SKÄRGÅRDENS CAFÉ
Efter en härlig promenad runt ön, omringad av vack-
er lövskog, når du Skärgårdens café och restaurang 
som ligger nära kajen på öns östra sida i hamnen. Här 
avnjuter du hemlagade måltider gjorda på noga ut-
valda råvaror, med utsikt mot skärgårdsbåtarnas 
brygga. Caféet och restaurangen är öppen alla dagar 
från juni till augusti och även större delen av veckan 
under resten av året (stängt i januari). Ofta anordnas 
här också musikunderhållning. 

BÅTTUR  
MOT VRÅNGÖ
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Sauna with a sea view.**

ROMANTIC ISLAND HOPPING  
IN GOTHENBURG’S SOUTHERN ARCHIPELAGO

A beautiful evening on Vrångö island.*

Picnic at sunset.

A secluded walk.*

Förbindelse Tåg/Buss/Spårvagn / Connection Train/Bus/Tram

Allt om rutter, boenden och sevärdheter hittar du på 
båtluffaibohuslän.se 
OBS! För detaljer kring förbokning, bryggor för på- och 
avstigning och året-runt-hållplatser, läs rederiernas 
aktuella tidtabeller.

For all about routes, accommodation and attractions go to 
westsweden.com/island-hopping 
NB: Read the current timetable for the ferry or boat line for 
bookings, pick-up and drop-off stops and year-round stops.

Göteborg/Gothenburg Stenpiren 

Året-runt-linje / Year-round line   

BÅTLINJER / FERRY LINES

Västtrafik  vasttrafik.se

281 Stenpiren-Saltholmen-Köpstadsö-Styrsö-Donsö-Vrångö

Förbindelse Tåg/Buss/Spårvagn / Connection Train/Bus/Tram

Allt om rutter, boenden och sevärdheter hittar du på 
båtluffaibohuslän.se 
OBS! För detaljer kring förbokning, bryggor för på- och 
avstigning och året-runt-hållplatser, läs rederiernas 
aktuella tidtabeller.

For all about routes, accommodation and attractions go to 
westsweden.com/island-hopping 
NB: Read the current timetable for the ferry or boat line for 
bookings, pick-up and drop-off stops and year-round stops.
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