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Top 10 must-sees

Paddan
Se byen fra vandet 
Fra Paddan-bådene ses byen i et helt nyt perspektiv, 
lidt skråt nedefra. Du sejler forbi alle byens seværdig-
heder og kommer også et smut ud i selve havnen. På 
hele turen er der guider, der fortæller om Göteborgs 
spændende historie og de smukke bygningsværker.
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Universeum
Her kommer hjernen på prøve 
Universeum er intet mindre end Nordens største 
 Science Center. Her kan alle, uanset alder, lære om 
 naturvidenskab, teknik og matematik - på den sjove 
måde altså. I Universeum er der også dyr - du kan 
blandt andet besøge den varme tropiske regnskov og se 
hajer i øjnene.
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Liseberg
Nordens største forlystelsespark 
Her findes sjove oplevelser for både store og små, 
blomster i hundred tusindvis, restauranter, 
underholdning og koncerter. Et sikkert hit, uanset om 
du er til skrækindjagende rutsjebaner med 100 km/t, 
sjove spil og maskiner, hyggelige stunder, julemarked - 
eller måske lidt af det hele.
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Botaniska trädgården
Smukke blomster og planter
Med over 170 hektar er dette en af Europas største 
 botaniske haver - midt i Göteborg. Her er cirka 16.000 
arter fordelt i de forskellige drivhuse og skønne 
 områder. Husk at tage de små stier op i klipperne, der 
er du helt alene, selvom der er mange besøgende. 
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Naturhistoriska museum
Sådan en elefant er altså bare stor
Se verdens eneste udstoppede blåhval. På museet 
 findes næsten alle dyr med hjemsted i Sverige, men 
også mange fra verdens afkroge. Du kan lære om, 
hvordan livet opstod, se noget om livet i havet, og mest 
populært er synet af den fuldvoksne afrikanske elefant.
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Stora Saluhallen
Pølser, ost, chokolade - og meget mere 
Hele Verden er repræsenteret blandt de 40 butikker og 
lækre spisesteder i Stora Saluhallen. Her kan du købe 
forskellige delikatesser, krydderier, kaffe, ost, bare nyde 
atmosfæren eller spise i en af restauranterne. I Salu-
hallen finder du alt - og lidt til.
Foto: Beatrice Törnros/Göteborg & co
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Maritiman
Ohøj - bliv sømand for en stund
På Maritiman finder du mange forskellige bådtyper, og 
du kan blandt andet komme en tur ned i ubåden Nord-
kaparen, ringe med klokken om bord på destroyeren 
Småland eller gå en tur rundt på fyrskibet Fladen. 

Foto: Superstudio/Göteborg & co

9

Sightseeing med bus
Læn dig tilbage og nyd turen
Med sightseeing-bussen kommer du på en guidet tur 
rundt i det meste af byen og ser alle de berømte steder. 
En dejlig bekvem måde at se så meget som muligt og 
samtidig få historie, både fra gamle dage og nutiden. I 
højsæsonen er turen “hop-on hop-off”, så du frit kan gå 
til og fra, som du vil.
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Aeroseum
Top Secret - for your eyes only
Besøg det spændende underjordiske flymuseum, som 
ligger på en forhenværende tophemmelig militærbase. 
Her er 30 forskellige fly, lige fra de allertidligste modeller 
til moderne jetfly. Prøv for eksempel at sidde i cockpittet 
i en Draken eller en helikopter.
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Volvo museum
Udlev din indre drengedrøm
Prøv lastbils-simulatoren og “kør” en tur ud i det blå. I 
det 8.000 m2 store museum kan du opleve hele Volvos 
historie, fra den spæde begyndelse og op til i dag. Her 
kan du også se alle de Volvomodeller, der er lavet, både 
personbiler, lastbiler, busser og meget mere.
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Shop amok
I Göteborg finder du alt, hvad dit shoppehjerte måtte 

 begære. Her kan du slentre mellem små butikker, 
 internationale kæder og stormagasiner. Byen har en 

stærk  modescene og mange lokale og spændende 
 designere. Her er alt til en  vellykket  shoppingtur, og du er 

aldrig langt fra en god kop kaffe.

Du skal også opleve Haga, et af Göteborgs  ældste 
 kvarterer fra  1600-tallet. Her er gaderne fyldt med 
 stemningsfyldte  butikker, små caféer og hyggelige 

 gallerier.

Rejser I som 
gruppe?

Vi har mange gode forslag, når I er en gruppe, der skal til 
Göteborg. Du rejser måske med dit firma, dit sportshold, 
din skole eller din klub. Vi kan altid hjælpe med at lave 
et spændende, sjovt og lærerigt program. Vi lytter også 
meget gerne, hvis du selv har et forslag til en tur, det er 

bare at ringe eller skrive og høre nærmere.

Du kommer altid til at tale med en, der selv har  erfaring 
med at rejse. En gruppe hos os består af mindst 20 

 personer, maks. antallet er helt op til dig. 

Kontakt os på business.travel@stenaline.com 
eller tlf. 96 200 250.


