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Kulturbåtarna – delad tvåa av
Stora Turismpriset 2015
I tisdags avgjordes det vem som tog hem Stora Turismpriset 2015.
15 kandidater slogs om titeln och Kulturbåtarna representerade
Västsverige. WildSweden tog hem storvinsten på 100 000 kronor
men som delad tvåa belönades även Kulturbåtarna med 10 000
kronor att använda till en kunskapsfrämjande insats inom turism.
Stora Turismpriset delas ut en gång per år av Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism för föredömliga insatser i nytänkande,
internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som bidrar till att utveckla
turismen i Sverige. Turistorganisationer i samtliga län erbjuds att nominera
kandidater till Stora Turismpriset, och Turistrådet Västsverige valde i år att
nominera Kulturbåtarna, som erbjuder olika typer av temakryssningar i
Göteborg och Bohuslän – och därigenom lockar många turister till regionen.
— Visst ville vi vinna men det är en ära bara att bli nominerade för våra
satsningar som vi har gjort med Kulturbåtarna. Vi har under några års tid
arbetat hårt med att skapa produkter som genererar turistintäkter till
Västsverige och nu vet vi att vi är på rätt väg, säger Fredrik Åkerfeldt från
Kulturbåtarna.
Senast vinsten gick till Västsverige var 2013 då Läckö Slott tog hem priset.
Naturligtvis hade Fredrik Lindén, vd för Turistrådet Västsverige, glatts lite
extra om Kulturbåtarna tog hem vinsten men säger ändå:
— Jag är oerhört glad för Kulturbåtarnas skull att de var Västsveriges
representant. Deras målmedvetna satsning på såväl reguljärtrafik i
Bohuslän som på olika typer av temakryssningar har varit imponerande att
följa, och vi har också samarbetat med gott resultat när det gäller
produktutveckling, bland annat kring Svenska Västkustlinjen, där turister
kan åka på en tredagarskryssning från Göteborg till Strömstad med stopp
längs vägen, säger Fredrik Lindén.
Samtliga vinnarkandidater var förutom Kulturbåtarna, WildSweden, VMregionen Åre samt Östersund, Svartådalens Bygdeutveckling, Öster Malma,
Nystedts Husky Tur & Natur, Sveriges Järnvägsmuseum, Kalmar slott,
Stockholm Adventures, Medeltidsveckan, Skoklosters slott, Sliperiet
Borgvik, PM&Vänner Hotel, Guitars- The Museum – där alla representerar
intressanta besöksanledningar i hela Sverige med ingredienser av natur,
kultur, historia och hållbarhet.
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Göteborg & Bohusläns Rederi AB – Kulturbåtarna – bedriver eventtrafik och knyter ihop
Bohuslän med båt, buss, mat, musik och kultur. Med sina kulturhistoriska båtar erbjuder
man resenärer en totalupplevelse med besök på olika västkustspärlor, historiska platser,
god mat, trevliga hotell och musik. Allt valt med omsorg för att gästerna ska få en så
trevlig västkustupplevelse som möjligt. Mer information finns på www.kulturbatarna.se.

