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Rykande färsk turistguide ska inspirera på hemestern 
 

Tisdagen den 12 maj slår Turistinformationen i Brunnsparken upp 
dörrarna för sommarsäsongen. I samband med öppningen lanseras en 
nytryckt turistguide som ska få alla hemestrare att hitta till Varbergs 
besökspärlor. 

I år kommer många svenskar att fira semester på hemmaplan, och förhoppningen är 
att Turistguiden ska ge ny inspiration och tips om aktiviteter för hela familjen.  

- I Turistguiden berättar vi om de självklara besöksmålen som alla turister vill se, 
berättar Mia Carlsson, ansvarig för Turistinformationen. Men vi har också velat lyfta 
de mer okända utflyktsmålen som inte ens varbergarna känner till. En härlig buffé 
med det bästa av Varberg helt enkelt! 

Turistguiden finns att hämta under Turistinformationens öppettider, tisdag-fredag  
kl 12-17. Den finns även på Komedianten, Varberg direkt och på många av Varbergs 
boendeanläggningar, för den som önskar också i översatt version på engelska. 

- Vi ser guiden som ett komplement till visitvarberg.se, vår hemsida som vi 
uppdaterar löpande. Många vill fortfarande hellre bläddra i en tidning än surfa på 
mobilen i solstolen, och vi vill erbjuda ett utbud som passar alla. Men senaste 
information om evenemang och liknande hittar man bäst på hemsidan. 

Om man föredrar att komma in i butiken för ett personligt möte bistår personalen 
gärna med sina personliga tips och långa erfarenhet.  

- Självklart är vi noga med restriktionerna om avstånd i butiken, säger Mia Carlsson. 
Det kommer att finnas handsprit och plexiglas som skyddar mot kontakt. Och vill 
man inte komma in så är det bara att ringa på, så kommer vi ut med ett exemplar av 
Turistguiden och svarar på frågor utomhus. Vill man helt slippa gå ut kan man ladda 
ner guiden i pdf-format från hemsidan. 

 

För mer information, kontakta: 

Mia Carlsson, ansvarig för Turistinformationen 
070-318 87 70 maria.carlsson1@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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