En världsunik natur och skärgård
Göteborgs skärgård är unik och fantasieggande. På flera av öarna har människor levt i många
generationer tillbaka men några är obebodda och så gott som helt orörda av människan. Här
finns en makalös natur och ett rikt djurliv. Hela den södra skärgården är bilfri och upplevs bäst
till fots, cykel eller från havskajak. Om sommaren är skärgården en fantastisk plats för sol och
bad. Ingenstans upplevs den svenska sommaren bättre än här. Under årets övriga årstider
bjuder öarna och havet på ett vackert skådespel där vindarna, himlen och det karaktäristiska
landskapet spelar huvudrollerna.

För den som vill uppleva riktiga äventyr finns mycket att välja på. Vad sägs om att följa med på
hummerfiske till havs, se en sälkoloni på nära håll eller ljudlöst skära genom vågorna i en
havskajak? Få platser på jorden kan erbjuda så bra vatten för paddling som vår skärgård.

Göteborgs skärgård når man enkelt med kollektivtrafik. Resan från centrum tar knappt en
timma och kostar som en spårvagnsresa. På de större öarna finns boenden för alla smaker. Allt
från unikt inredda rum på pensionat till sjöbodsinspirerade lägenheter med egen terrass bara
någon meter från vattnet.

Även fastlandet har stora naturupplevelser att bjuda på. Bara en kort busstur från centrum kan
du uppleva tystnaden och stillheten i ett landskap som växlar, överraskar och hänför. Historien
gör sig påmind genom forntidslämningar, slottsgårdar, ruiner, kyrkor och fästningar. Här kan
du vandra, klättra i berg, cykla, paddla kanot, fiska eller kanske ta ett dopp i någon av alla
vackra sjöar. Låt äventyret börja och fyll lungorna med frisk, härlig luft.

Äventyr på land och vatten
Den som vill komma nära vattnet har kanalerna, hamnen, skärgården och de många sjöarna att
välja på. Allt inom ett mycket behagligt avstånd.
När det kommer till vattensport finns det inget som slår Göteborg. Här går världens största
kappsegling runt jorden, Volvo Ocean Race, i mål och överallt kan man se prov på
göteborgarnas kärlek till havet. Längs kusten och i skärgården fylls vattnen av segelbåtar och i
stadens kanaler kan man åka sightseeingbåt eller ge sig ut på egen upptäcktsfärd i kajak. Det
finns också utmärkta förhållanden för windsurfing, dykning och snorkling.
Vid sidan av spårvagnen är cykeln göteborgarnas favoritsätt att ta sig fram på. Överallt i staden
finns det bra cykelvägar och bara ett par kilometer utanför centrum finns ett fantastiskt nätverk
av naturstigar. Här finns också några av Sveriges finaste slingor för mountainbike.

Äventyr för stora och små
Göteborg är barnens stad. Här finns givna favoriter som nöjesparken Liseberg, Alfons Åbergs
kulturhus och vetenskapscentret Universeum med hajakvarium, regnskog och mycket mer. I
den rika naturen i och omkring Göteborg finns också mycket att upptäcka. Finns det något mer
spännande än att följa med på sälsafari och se de söta ungarna sola på en varm klippa i havet?
Från bryggor och klippor kan man också fiska krabbor och med cyklop utforska det rika livet
under ytan.

Både Vättlefjälls naturreservat och Delsjön är som gjorda för kanotäventyr. Bara en kort busseller spårvagnsresa från centrum kan man campa, fiska och laga mat över öppen eld.

Den svenska allemansrätten som ger alla rätt att vara i naturen skapar unika möjligheter för den
som vill röra sig fritt och övernatta i skog och mark. Men vi behöver också ta ansvar för natur
och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

I skärgården finns det gott om får och andra djur att upptäcka och i Slottsskogen kan man
komma nära både älg, pingvin, säl och hjort. Här kan man också kela med kaniner och prova på
ponnyridning.

För den som vill lära sig mer om havet är fartygsmuseet Maritiman, Ostindiefararen Götheborg
och Sjöfartsmuseet tre spännande platser att besöka. Mönstra på och fyll seglen med fantasi och
nyfikenhet.

Vackra trädgårdar, parker och gröna lungor
I Göteborg har du alltid nära till naturen. I och omkring centrum hittar du fantastiska
grönområden som Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och Botaniska trädgården. 2016
arrangeras Gothenburg Green World som är ett unikt samarbete mellan några av de främsta
trädgårdsanläggningarna. Målet är att skapa återkommande trädgårdsutställningar av hög
internationell klass, främja varje anläggnings unikitet och bidra till att göra Göteborg till
Sveriges främsta trädgårdsdestination.

