
Hönö - en perle på vestkysten 

Hönö er en ægte vestkystperle - et perfekt sted at tilbringe en hel dag, når 

du besøger Gøteborg. Her finder du klipper, fiskebåde, bådhuse, hyggelige 

spisesteder, butikker og skøn natur. En ø fuld af liv året rundt og hvor alle 

kan finde deres ejet lille smørhul. 

 

Hvis du starter fra Gøteborg og skal ud til 

Hönö, er der to forskellige 

transportmuligheder: Tag enten bussen (rød 

linje) fra Centralstationen til Lilla Varholmen, 

hvor du tager færgen til Hönö færgeterminal. 

Derfra kører bus nr. 2 til Hönö Klåva. Om 

sommeren og om søndagen i april/maj kan du 

også tage båden Kungsö fra Stenpiren i det 

centrale Göteborg direkte til Hönö Klåva. 

Vil du opleve den ægte skærgård, er Hönö det helt rigtige sted. Hönö er en af de 

største øer i Gøteborgs skærgård og ligger lige nord for Gøteborg. Området 

omkring havnen på Hönö hedder Klåva og er det centrale punkt på øen. Her er 

dejlig afveksling mellem butikker, restauranter, udflugtsbåde og overnatning, og 

der er åbent hele året rundt. 

https://www.vasttrafik.se/en/travel-planning/travel-planner/
https://www.styrsobolaget.se/honotrafiken


I Hönö Klåva finder du restauranten og butikken Lilling Cottage - en af øgruppens 

hyggeligste butikker. Her serveres årstidens mad, der både smager godt og er en 

nydelse for øjet. 

Prøv en frokost, brunch eller fantastisk pizza på verandaen med udsigt over 

Hönö Klåva havn eller i den hyggeligt indrettede udestue. I butikken kan du købe 

smukke blomster og planter, og du kan købe al form for boligindretning med 

hjem. 

Efter frokost anbefaler vi en fiskeoplevelse på havet. I vandet omkring Hönö lever 

masser af krabber, makrel og hummer. Tag med ombord hos Marine Event i 

deres topmoderne katamaran eller i Kastor Boat Trips charmerende fiskerbåd. 

Oplev en historisk guidet skærgårdstur med sælsafari og besøg Vinga med Hönö 

Boat Tours, som også sejler regelmæssigt til Vinga sammen med båden Silvana. 

Foretrækker du i stedet at blive på Hönö, kan vi anbefale at tage den 

smukke Hönö-etappe af Skärgårdsleden, som er en sammenhængende 

vandresti, der strækker sig over 27 kilometer fra Hönö til Fotö, Öckerö og Hälsö. 

Efter en eftermiddag med masser af frisk luft enten til søs eller til fods, kan det 

være tid til at slappe af med et besøg på Restaurant Tullhuset. Her sidder du med 

havet som nærmeste nabo og nyder alt fra fyldige fiskesupper og friske skaldyr 

til de mere klassiske fiskeretter. 

Ønsker du at overnatte, er der flere overnatningsmuligheder. Havskatten i Hönö 

Röds hamn er både et hotel og vandrerhjem lige ud til havet, med rummelige 

værelser og fælles køkken. Du kan slappe af i saunaen og den udendørs jacuzzi. 

Få kilometer fra Hönö ligger Nimbus Öckerö og hyggelige Bed & Bike Öckerö. 

Øerne har ti fine pladser ved havet, hvis man vil have en autocamper med til 

gæstehavnene. I Hönö Klåva kan du overnatte på Skärgårdshotellet Hönö. 

 

https://en.lilling.se/
https://www.marineevent.se/en-GB
https://boattrips.se/en/home-eng/
https://tourist-fishing.se/?lang=en
https://tourist-fishing.se/?lang=en
https://www.vastsverige.com/visitockero/goteborgsskargardsled/
https://www.tullhuset.se/en/
https://en.havskatten.com/
https://nimbusockero.se/en/
https://bedandbikeockero.se/en/
https://skargardshotellethono.se/en

