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Det finns väldigt mycket att göra när man är på
familjesemester i Göteborg, och för att vara säker på att
alla i familjen ska bli nöjda och glada kan det vara bra att
göra upp en ordentlig planering inför sin resa. Göteborg
är vad många skulle kalla en alldeles lagom stor stad –
bor man centralt och gillar att promenera kan man ta sig
till nästan alla de största turistattraktionerna med en
kortare promenad. Här är det i första hand de fartfyllda
aktiviteterna som lockar, och kanske mest av allt Liseberg
som med sina många häftiga åkturer är en riktig
sommarfavorit för de flesta som är på barnsemester i
Göteborg. I Göteborg finns naturligtvis också en rad
andra roliga turistmål som passar de små. För de vuxna
kan en härlig promenad på Avenyn eller
en shoppingrunda vara ett perfekt avbrott mellan de
många barnaktiviteterna!
Är man på barnsemester i Göteborg med familjen och har
ett späckat schema att följa gäller det att välja ett boende
som passar familjens alla behov. Det är skönt om hotellet
ligger nära de mest lockande sevärdheterna så att
transporterna blir korta, och det är självklart också en
stor fördel om hotellet har en barnvänlig attityd och bra
villkor för dig som reser med barn. Om hotellet även kan
erbjuda de vuxna härliga interiörer och kanske lite
vardagslyx med bastu och någon trevlig restaurang är det

heller inte helt fel. Därför kommer här några förslag på
familjehotell i Göteborg som riktat in sig lite extra på just
familjeboende och som fungerar lika bra för de stora som
de små. Du ska även få tips om de mest populära
upplevelserna staden har att erbjuda. Om du planerar in
en barnsemester i Göteborg blir du garanterat inte
besviken!

B

ra familjehotell i Göteborg

Gothia Towers Hotel
Detta hotell har verkligen gått in för att välkomna familjer. På deras hemsida finns en
hel sektion som är riktad till barnen där hotellets maskotar sköter snacket. De tipsar
om barnens myshörnor som finns på flera ställen i hotellet, och välkomnar dem upp till
deras hemliga stuga på taket med en otrolig utsikt över Göteborg. Håll ögonen öppna,
för Gothia Towers Hotel ordnar även speciella evenemang bara för barnen. Det finns
hela 1 200 hotellrum här och fyra restauranger. Samtliga rum är utrustade med Wi-Fi,
minibar och platt-TV. Det bjuds på gratis frukost (06:30–10:00) och det finns gym,
kemtvätt och spa. Hotellet ligger precis intill Liseberg, Universeum och Svenska
Mässan.

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Vill man bo så centralt som det bara går är Radisson Blu Scandinavia Hotel ett bra
alternativ. Här har du nära till allt i Göteborgs centrum. Hotellets 349 rum är alla
utrustade med gratis Wi-Fi. Vill man köra ett träningspass går det bra i det fullt
utrustade gymmet, där det även finns pool och bastu. Hotellet har en väl ansedd
restaurang som heter Atrium restaurang & bar. Listan kan göras lång över
närliggande ställen man kan besöka, men Stadsmuseet och Maritima Centrum är
några av dessa. Har man barn som är 12 år eller yngre så tar hotellet ingen extra
avgift, så länge ingen extra sängutrustning krävs.

Novotel Göteborg
I Göteborgs hamninlopp med utsikt över Älvsborgsbron ligger Novotel, som är ett
ombyggt gammalt porterbryggeri. Här finns 151 hotellrum med gratis Wi-Fi,
rumservice dygnet runt och TV. Det finns bubbelpool och bastu, och får man slut på
rena kläder finns även möjligheter att tvätta. Har ni barn som är 16 år eller yngre och
som bor i samma rum tas ingen extra avgift ut så länge det inte behövs ytterligare
sängutrustning. Husdjur tillåts i vissa rum, men då tillkommer tilläggsavgifter. En

kostnadsfri frukostbuffé serveras varje morgon.

Hotel Riverton
Här finns 175 rum och alla är utrustade med tillgång till gratis Wi-Fi. Bor man på
Hotel Riverton får man även tillgång till bastu och jacuzzi, samt en frukostbuffé på
morgonen. Hotellets Skybar & Restaurang på tolfte våningen bjuder på en fantastisk
utsikt över Göteborgs centrum, och maten som serveras i restaurangen är en
kombination av matinspiration från både Sverige och Asien. Hotellet ligger centralt,
med närhet till Feskekörka och Stadsmuseet för att nämna några. Barn som är 12 år
eller yngre och som bor i samma rum tillkommer det ingen avgift för om det inte
behövs fler sängar.

Hotel Opera
Hotel Opera är ännu ett mycket centralt beläget hotell. När du kliver ut genom dess
portar står du på Drottningtorget och härifrån är det nära till Operan, Scandinavium
och Ullevi. Här finns 198 personligt inredda rum, alla utrustade med Wi-Fi och plattTV. Vill du ta hand om din kropp kan du utnyttja hotellets bastu, ångbastu,
inomhuspool och gym. Det finns tillgång till bagageförvaring och kemtvätt, och
receptionen är öppen dygnet runt. Barn som är 12 år eller yngre bor gratis så länge
inga extrasängar används. Den kostnadsfria frukostbuffén serveras mellan
07:00–10:00, och i närheten finns möjlighet att hyra kajak eller åka på båttur.

V

isste du att ...

… platsen där Göteborg ligger valdes ut av Gustav II Adolf år 1621, då han uttalade de
berömda orden ”Här ska staden ligga!” pekandes mot platsen där Göteborg nu ligger?
... det varje dag säljs 100 ton fisk och skaldjur på Feskekörka?
… Göteborg har 263 spårvagnar som trafikerar 12 linjer?

L

okalbefolkningens smultronställen

Om man frågar göteborgarna själva om vad man inte får missa när man gör ett besök i
staden så svarar många Haga. Det är ett mycket vackert gammalt stadsområde nära
Linnéstaden, som är fyllt av härliga butiker och caféer. Här står ofta folk och säljer
prylar på marknaden, men verksamheterna längs med kullerstensgatorna får inte
heller missas – det vimlar av små mysiga affärer här.
Liseberg och Universeum i all ära, men ibland måste
även de vuxna få se sig omkring lite. Börjar man bli
hungrig och är sugen på fisk eller skaldjur så måste
man bege sig till Feskekörka. Här finns faktiskt
Sveriges bredaste utbud av färsk fisk och skaldjur,
samt flera restauranger och lunchställen. Byggnaden
invigdes den 1 november 1874, och ritades av
stadsarkitekten Victor von Gegerfelt.
Om du och familjen vill ta en mysig fika i Göteborg är Rosenkaféet i
Trädgårdsföreningens park mitt i Göteborg en klar favorit för både stora och små. Här
kan du njuta av den omkringliggande parkens grönska och verkligen slappna av på din
barnsemester i Göteborg. Trädgårdsföreningen anlades redan 1842, är en av Sveriges
äldsta offentliga parker och har förklarats som byggnadsminne. Parken är med sina
många botaniska guldkorn värd ett besök i sig, och om man dessutom har tid med en
fika på kaféet skänker det definitivt extra glans till upplevelsen. Kaféet ligger i en
gammal charmig 1800-talsbyggnad som tidigare fungerade som stall. Här fanns
tidigare också ett fähus, vagnar, verkstad och ett höloft. Stora delar av byggnaden
förstördes i en brand 1967 och i restaureringen bestämde man sig för att skapa ett
kafé på platsen. Här kan man både äta lunch och ta en uppiggande kopp kaffe när
krafterna tryter efter en lång dag med barnen i släptåg.

