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Säsongspremiär för populära Åkturen 1 maj 
 
Snart rullar Åkturen igen - busslinjen som knyter ihop Varbergs 

innerstad med Världsarvet Grimeton och pärlorna runt Åkulla 

bokskogar. För tredje året ska Åkturen locka både varbergare och 

turister att på ett hållbart sätt besöka smultronställena på 

landsbygden.   

Bussen är en hop on-hop off likt en sightseeingbuss, men anpassad till 

förutsättningarna på landsbygden. Om du köper en praktisk dygnsbiljett kan du 

åka hur mycket du vill, och det finns gott om tid att vandra i de magiska 

bokskogarna med tolv vandringsslingor och naturreservat runt Åkulla.  

Åkturen avgår fyra gånger dagligen från Varbergs busstation Hållplats E, med 

efterlängtad säsongspremiär fredagen 1 maj.  

Avstånd i bussen 

- I år gäller avstånd i bussen enligt föreskrifter, berättar Mia Carlsson, ansvarig 

för Turistinformationen. Biljetten ska köpas innan man går ombord, och dörr och 

säten närmast chauffören är inte i bruk. 

Hela sommaren går den 70 km långa bussturen via bland annat Världsarvet 

Grimeton, Öströö fårfarm, Korndalsgård, Ästad Vingård och Strömma 

Farmlodge.  

- Det känns extra roligt att Åkturen kan fortsätta i år, säger Mia Carlsson. Tack 

vare att kommunen har gått in med extra medel rullar Åkturen vidare trots att 

den tvååriga projekttiden med EU-stöd är över.   

Premiär med aktiviteter 

Den nya aktören Åkulla Outdoor Resort slår på stort på premiärdagen 1 maj. Då 

anordnas tipspromenad med aktivitetsövningar för den äventyrslystne, GPS-quiz 

och invigning av SUP-brädor. 
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Om Åkturen: 

Åkturen drivs av Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Halland län i samarbete 

med Hallandstrafiken och besöksmålen längs linjen. 

Läs mer på visitvarberg.se/akturen 

För mer information, kontakta: 

Mia Carlsson, turistbyråansvarig, 070-318 87 70 maria.carlsson1@varberg.se 

Ulrika Rylin, landsbygdsamordnare, 070-872 29 44 ulrika.rylin@varberg.se 

 

 

_______________________________________________________ 
 
Om Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 
NOD arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv 
genom att erbjuda kunskap, forum och mötesplatser för samverkan. NOD har också i 
uppdrag att strategiskt utveckla och marknadsföra Varberg som destination.  
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