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Det är lika bra att få det sagt: jag älskar vintern. Vi 70-talister är uppvuxna 
med snögubbar, igloos och termosar med varm choklad. Men i år tog vintern 
priset och jag har aldrig varit så trött på gråa snömoln, fuktiga långkalsonger 
och frusna fingrar, som när jag skrev den här ledaren precis efter att ha ställt 
om klockan till sommartid.

De allt ljusare kvällarna ger mig en kick, och jag tänker att jag nog mer än 
gärna skulle stå ut med sommarens fågelkvitter varje söndagsmorgon 
klockan 03.00, i utbyte mot några extra sommarveckor varje år. Några extra 
dagar där man kan promenera till jobbet utan strumpor och utan att grannen 
sneglar på de bara fötterna och undrar om hon ska upplåta sin tvätt-tid till 
den ”stackars strumplösa flickan”. Några ytterligare dagar med Gabbes 
morgonkaffe på bryggan – en stilla halvtimme att samla tankarna innan 
Stockholms-stressen sköljer över en. Några fler lata båtturer, svettiga 
tennislektioner och dåliga golfrundor. 

Mina somrar tillbringar jag allra helst i ett hus som står på stadig grund 
och gärna på Smögen. Men andra – som till exempel världens starkaste man 
Magnus Samuelsson och den svenska schlagerstjärnan Jessica Andersson, 
låter sig helst inte låsas fast. På sidan 10 och 16 berättar de om fördelarna 
med husbil.

Hur låter djur i bur? Inte så upplyftande. Ett alternativ är de svenska 
djurparkerna där djuren strövar mer fritt men ändå inom synhåll. Av naturen 
kan vi lära oss mycket, och när vi tröttnat på att iaktta, vad passar bättre än 
pirr i magen? På sidan 12-15 kan du läsa mer om de svenska djur- och 
nöjesparkerna.

Man ska inte lova mycket och hålla tunt sägs det. Något som min 
lillasyster troligtvis glömt bort då hon gifter sig i juni. En vagel i ögat på 
undertecknad? Kanske, men framförallt en rolig fest och en lycklig 
tilldragelse då jag faktiskt instämmer i valet av man. En månad senare står, 
min lillasyster får ursäkta, bröllopet med stort ”B” i Storkyrkan när 
Kronprinsessan och Herr Daniel Westling lovar varandra inför hela Sverige. 
Det blir många vittnen det. Festen heter passande LOVE 2010, klänningen 
är fortfarande hopplöst hemlig liksom mycket annat, men det vi vet – det 
delar vi med oss av på sidan 18.

Ha en riktigt skön sommar.

Cindy Ahrnewald, produktionsledare

Provisa Sverige AB tar inget ansvar för eventuella ändringar eller fel i de erbjudanden som de olika annonsörerna presenterar i denna tidning.
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Text: Linda Eriksson

Förra året slog turistandet i Sverige rekord. De 
utländska besökarnas övernattningar ökade med 
3,3 procent och övernattningarna på camping-
platser ökade med 6,1 procent.  

– Fler och fler upptäcker campingen som 
 semesteralternativ. Vi har även fått nya mål-
grupper i och med att utbudet av aktiviteter och 
stugor ökat på campingplatser, säger Lars  Isacson, 
vd för SCR, Sveriges Camping- & Stugföre-
tagares Riksorganisation. 

Stora investeringar
Också kvaliteten på campingplatserna ökar. 
 Under 2009 investerades det för fullt på de 
 svenska campingplatserna där man satsade på allt 
från nya swimmingpooler, underhållning och nya 
stugbyar.

– Vi försöker hela tiden att möta gästernas 
krav. Många av våra besökare har bott i stugor på 
andra ställen, till exempel i fjällen, och är vana vid 
en hög standard. Vi vill så klart matcha den stan-
darden. Eller överträffa den!

Campa på Facebook
Ytterligare en anledning till att allt fler svenskar 
hittar till tältplatser och stugbyar är att camping-
platserna blivit bättre att paketera sina 
 erbjudanden. Paketlösningar där campingplatsen 
blir besökarens utgångspunkt har varit en fram-
gångsfaktor. 

– Trots att det finns mycket att göra på 
 campingplatserna idag är det även viktigt att 
marknadsföra hela destinationen. Vill en familj 
till exempel åka flotte på Klarälven så blir cam-
pingplatsen ett slags basläger som man utgår från, 
säger Lars. 

Det är tydligt att campingens status har ökat 
bland svenskarna. För att fler ska hitta hit har 
man varit tvungen att finna nya vägar att synas 
bland potentiella besökare. 

– Vi använder oss idag av nya sociala medier, 
som till exempel Facebook och  Twitter. Det finns 
även en helt ny community på nätet som heter 
camping.se. Det är viktigt att synas där gästerna 
är, säger Lars Isacson.

Sverige              camping
Plocka fram dina gamla tältpinnar ur 
garderoben, blås upp badkrokodilen 
och packa in ungarna i bilen. Camping 
står högst upp på listan för Sverige- 
semestern i år och över en miljon 
svenskar bor idag regelbundet på 
campingplats.

Nya sökvägar har gjort camping attraktivt för alla målgrupper.

Något för alla
På dagens campingplatser finns det något för alla. 
Man satsar på barnklubbar, vatten- och även-
tyrsland, högklassiga restauranger och sport-
aktivi teter.  

– Campingplatsen blir mer och mer en hel 
 destination, som när man åker till fjällen, avslutar 
Lars.

Vad passar dig?
Stuga:
Ungefär 10 procent av besökarna på Sveriges 
campingplatser väljer att bo i stuga. Storlek och 
standard varierar, liksom pris. 

En nyhet är de lite lyxigare villavagnarna, en 
sober blandning av husvagn och stuga.

Husvagn:
Absolut populärast i campingkategorierna är hus-
vagn. Ungefär 70 procent av alla campare  väljer 
detta alternativ. Oftast rymligare än husbil, 
 mycket mobilare än stuga och kan kombineras 
med tält, vilket gör husvagnen till ett optimalt 
campingalternativ. Dock krävs att du har tillgång 
till bil. 

Husbil:
Husbil står för ungefär 10 procent av den totala 
beläggningen. Kan kosta en slant att införskaffa 
men är relativt billigt att bo i på  campingplatserna 
och snäppet bekvämare än tält. 

Tält: 
Tältarna utgör ungefär 10 procent av camping-

Lars Isacson är vd för Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation, SCR.

KORT OM CAMPING I SVERIGE 
384 campingplatser ligger vid en badstrand.
91 campingplatser har pool.
170 campingplatser har konferensmöjligheter.
212 campingplatser erbjuder trådlöst Internet.
214 campingplatser har restaurang med fullständiga 
rättigheter.
68 campingplatser ligger vid golfbanor.
364 campingplatser har goda fiskemöjligheter.

Notering: siffrorna är baserade på SCR :s cirka 500 
medlemmar. 

Källa: SCR

platsernas totala antal gäster. Äventyret, närheten 
till naturen och natthimlen lockar många. Idag är 
tälten dessutom mer utvecklade än under 
 70-talets tältboom och du kan hitta komfortabla 
tält med flera rum och andra moderniteter. 
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Blïx och hans barnklubb väntar på dig och dina kompisar. Hos oss 

på First Camp är sommarveckorna fyllda av aktiviteter *, med allt från 

minidisco och karaoke till Blïx tårtkalas, femkamp, SM i glassätning 

och Nintendo Wii-mästerskap. När barnen har roligt får hela familjen 

en bra semester. Varmt välkommen till Sveriges största sommarnöje, 

www.firstcamp.se.

Barnens bästa sommarkompis Du hittar Blïx och hans barnklubbar 
på alla våra destinationer: Luleå 
• Umeå • Karlstad • Kolmården 
• Tylösand • Torekov • Mölle 

• Malmö Camping

* Aktivitetsprogrammet gäller perioden 24/6 - 6/8. Se firstcamp.se för mer information.

The Natural Choice 
for Outdoor People

Serie25
ULTRALIGHT

25-serien lämpar sig för sällskap på 3-4 personer
Går att komplettera med Trangias Gasolbrännare eller 

Multifuelbrännare. Läs mer på www.trangia.se
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Varför gillar du camping?
– Det mysiga med camping är att det blir ett 
skönt avbrott från vardagen. Och ett äventyr för 
barnen. Det bryter av mot vardagen lite, utan allt-
för mycket planering och förberedelser, vilket jag 
gillar. 

Du är nybliven husbilsägare, varför blev det just 
husbil?
– Det är en lång historia. Min fru har alltid velat 
ha husvagn. Själv har jag inte varit så intresserad 
av att campa eftersom jag växte upp på en gård 
med jordbruket som yrke och väldigt lite fritid. 
Till slut köpte vi i alla fall en husvagn och det var 
jättetrevligt på de längre resorna. Men det är just 
det, man behöver gott om tid med en husvagn. 
Har man väldigt lite fritid, så blir det svårare att 
ta sig iväg. Efter ett tag märkte vi att husvagn 
inte riktigt var vår grej. Så i juni förra året köpte 

Det ska va 
husbil…

Förra året spenderade han över 2 000 
mil i husbilen. För världens starkaste 
man betyder camping mycket mer än 
potatissallad och grillat. Det  betyder 
avkoppling, äventyr och att finna 
 lugnet.

Semestertips ringde upp Magnus 
Samuelsson för att få veta mer.
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Att campa är ett äventyr. I alla fall om du är världens starkaste man.

jag husbilen, en 7,5 meter lång Niesmann 
 Bischoff. Och den älskar jag. 

Hur använder du husbilen?
– Jag använder den till allt möjligt, den är  suverän 
på det sättet. Jag reser mycket i jobbet och då tar 
jag ibland husbilen. Ibland får familjen följa med 
och dessutom funkar den bra att lasta saker i. Jag 
har ju med mig en hel del rekvisita på olika 
events. 

– Vi använder den såklart också på semestern. 
Sättet att semestra med husbil passar mig bättre 
än med husvagn eftersom man inte behöver 
 stanna på en och samma plats utan är lite friare. 
För mina barn, som är fem och åtta år, är det 
otroligt kul med husbilen. Trots att de är med i 
bilen på jobbresor ibland så blir det som ett även-
tyr för dem när det är dags för semester. Förra 
året reste vi ungefär 2000 mil med husbilen, så 
den används flitigt. 

Har du något favoritställe att campa på?
– Under de senaste 15 åren har jag rest mycket, 
både i Sverige och utomlands, och jag tycker att 
Sverige är otroligt vackert. Till favoriterna hör 
Gotland. Där får man lite av varje och det är 
 lagom långt avstånd. Vi brukar åka dit varje 
 sommar i samband med folkracefestivalen. Då är 
det tävling under en vecka och sen brukar vi 

Text: Linda Eriksson

KORT OM EN AV VÄRLDENS STARKASTE MÄN
Namn: Magnus Samuelsson.
Ålder: 40 år.
Familj: frun Kristin Samuelsson, två barn.
Bor: Linneberg Villan KISA.
Äter: stek.
Dricker: mjölk, vatten och öl.
Kör: husbilen ARTO Niesmann Bischoff, en Pontiac TA 
och Dodge Ram.

 besöka Kneippbyn, Visby och så ett mysigt ställe 
söder om Visby där det bara är lugnt och skönt, 
med en härlig restaurang och en pool. Det beror 
säkert på vilket stadie man är i livet men i min 
livssituation tycker jag att det är perfekt. I fram-
tiden kan jag tänka mig att ta med husbilen ut i 
 Europa. 

Vad har du alltid med dig på campingsemestern?
– Kablar och en schysst grill. Kablar så att man 
 alltid kan koppla upp sig och grillen är ju själv-
klar. Men det får ju inte bara bli potatissallad och 
grillat. Haha!

– Något som är bra med husbilen är att man 
inte behöver packa så fasligt mycket, det mesta 
har man ju i bilen. Men vi brukar faktiskt ha ett 
 ransoneringssystem för barnen, annars blir bilen 
full med leksaker. 



När vi har 
roligt får hela 
familjen en 
bra semester
www.firstcamp.se
Luleå • Umeå • Karlstad • Kolmården 
• Tylösand • Torekov • Mölle • Malmö
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Besök oss så förstår du varför!

Örebro har ”En av Europas 
absolut främsta camping-
platser”, 
”Sveriges bästa bad” 
Aftonbladet

Besök oss så förstår du varför!

www.fryksdalsdansen.se

SweCamp
Open all year round

Camping & Cottages

www.swecamp.se

Här finns en 
året runt öppen

Swecamp-
anläggning.

GRANNE MED
SOMMARLAND

WWW.LEKSANDSTRAND.SE

www.olandsdjurpark.com ✆ 0485-392 22

500 bäddar/dygn
Stugby, Nöjesfält
Zoo, Vattenland...

MAJ-AUGUSTI
När du löst din entré

får du 100-tals 
upplevelser
i våra karuseller, vatten-
rutschbanor och de andra
attraktionerna.

4,5 timmar
söder om
Stockholm

4 timmar 
norr om
Malmö

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar
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Boende & upplevelser för alla smaker

Gotland - Kneippbyn Resort Visby

Sommar & vattenland med filmhuset
Villa villekulla. Camping , stugby , hotell.

Boka online www.kneippbyn.se

8

Campa i Sverige

– på platser hetare 
än någonsin
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www.sunnevattenland.se

Nu har vi hela 6 berg- och dalbanor, en för 
varje tycke, smak och ålder. Välkommen 
till en ny säsong! 

www.gronalund.com

VÅR SNABBASTE
NYHET NÅGONSIN!
Gå före i kön till våra fem 
största åkattraktioner!
Läs mer om Quick Pass 
på liseberg.se

Telefon 0492 – 798 00, info@alv.se, www.alv.se

Sveriges  
tuffaste  
semester.

www.sommarland.se
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Kom och hälsa 
på oss på 

Junibacken!

www.junibacken.se

2Leksand Sommarland
Topp 3 av sommarland i Sverige!

Öppet alla dagar fr 10.00. Fri entré under 1 m.

Tel 0247-13939  www.sommarland.nu

Nöjesparker och 
sommarland

– semester för både 
gamla och unga
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Pirr i magen i sommar?
Snurrande karuseller, pirr i magen och sockervadd i alla regnbågens färger. På 
Sveriges nöjesparker blir semestern ett äventyr. 
– Jag tror att det där killet i magen är ett mänskligt behov, säger Mats 
Wedin ordförande i Svenska Nöjesparksföreningen. 

Text: Linda Eriksson

Vi har ju alla varit där, stått i kön till den stora 
berg och dalbanan och trampat nervöst. Vad är 
det egentligen som är så spännande med nöjes-
parker?

– Ända sedan vi var bebisar har vi gillat när 
det killar i magen. Det började med att vi 
 gungade i mammas eller pappas knä och när vi 
blir äldre krävs lite större gung, men det är exakt 
samma känsla. Jag tror att det är det vi är ute 
 efter, säger Mats Wedin.

Gammal tradition
Men det är mer än pirret i magen som gör nöjes-
parken till ett optimalt semesteralternativ. Att 
besöka parken är ett enkelt sätt för hela familjen 
att umgås, här finns något för alla oavsett ålder. 

– Nöjesparker har varit populära i över 100 år. 
Mycket har förändrats sedan farfar var ung, men 
det här finns kvar. Vi kan dela upplevelsen med 

farfar och farmor, och det är ganska unikt idag, 
säger Mats. 

Nya åkattraktioner i sommar
Trots pågående finanskris investerade Svenska 
Nöjesparksföreningens sju medlemmar närmare 
300 miljoner kronor i sina verksamheter förra 
 säsongen. Investeringar som gav resultat; 
sommaren 2009 har varit en rekordsommar för 
 nöjesparkerna. 

– Ja, vi har haft en bra säsong och våra medlem-
mar ökade sin omsättning med runt åtta  procent 
och hade över sju miljoner besökare,  säger Mats. 

Även i år kommer vi att få se en del nyheter, 
men Mats vill inte avslöja mer än så.  

– Våra medlemmar är lite hemlighetsfulla av 
sig och jag vet faktiskt inte vilka nyheter som 
kommer, men jag vet att mycket är på gång. På 
Liseberg har vi tre nya attraktioner i år. 

I berg- och dalbanorna, en älskad tradition, möter skräck förtjusning.
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Mats Wedin är ordförande i Svenska Nöjesparksföreningen och vd för Liseberg.
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Är det något särskilt man bör tänka på när familjen 
ska besöka en nöjespark?
– Att det kan bli regn, så välj kläder efter väder. 
Och att man ska ha gott om tid, nöjesparken 
 kräver ofta en heldag, och det bör man planera 
för.
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Nu ska vi gå på tigerjakt…
Du behöver inte längre ta barnen som 
gisslan för att rättfärdiga ditt besök i 
djurparken. I de svenska djurparkerna 
hittar du något för alla.

Tigrar är inte enbart spännande. Djur når fram till 
besökarnas hjärtan och på så sätt kan man informera om 
miljöförstöring och den minskade biologiska mångfalden.

Mer än sex miljoner människor besökte våra 
svenska djurparker förra året. Det gör 2009 till ett 
rekordår. 

– Jag tror att intresset beror på att det finns ett 
 behov av att uppleva djur och natur. Och att 
 Sveriges djurparker levererar en bra upplevelse, 
säger Mats Höggren, ordförande i Svenska 
 Djurparks föreningen och zoologisk chef på 
 Kolmårdens Djurpark. 

Flera viktiga uppgifter
Mats tror att den stressade nutidsmänniskan 
 fjärmar sig allt mer från naturen, och att djur-
parkerna har en viktig funktion att fylla. 

– Djurparkernas främsta uppgift är att utbilda 
och  engagera. Har man nått  besökarnas hjärtan 
når man lättare deras förnuft, menar han.   

Även opinionsbildning är viktigt och att få folk 
att  reagera mot miljöförstöring och hot mot den 
biologiska mångfalden. 

Djurparkerna har även en viktig uppgift när 
det handlar om forskning och att värna om 
 utrotningshotade arter.  

– Att bevara en långsiktigt livskraftig popula-
tion av utrotningshotade djurarter är oerhört 
 viktigt för våra framtida generationer.

Djur i sin naturliga miljö
Det är inte bara exotiska djur, som tigrar eller 
delfiner, som är populära hos besökarna. Även 
vanliga svenska djur, som vargen eller björnen, är 
mycket uppskattade. Och det som fångar 
 besökarnas intresse är att få se djuren i sin natur-
liga miljö.

– Vi tror ibland att förmänskligande av djuren 
är det som går hem, men så är det inte. Männis-
kor är inte intresserade av att se schimpanser i 
sjömanskostym, de vill se djurens naturliga bete-
ende, säger Mats. 

Inte heller behövs det någon actionshow à la 
MTV för att få besökarna intresserade. Däremot 
är många fascinerade av att se hur personalen på 
parkerna interagerar och kommunicerar med 
 djuren i ett pedagogiskt sammanhang.

– ”Barnens lantgård” där besökarna får komma 
nära djuren och klappa dem, är ofta vår mest 
uppskattade attraktion, säger Mats. 

Nya målgrupper hittar hit
Men det är inte bara barnen som uppskattar ett 
besök i djurparken. Även äldre generationer  hittar 
hit. 

– Friska och pigga seniorer som besöker 
 djurparken över en helg är en ny trend och vi ser 
att besökarna sprider sig över flera generationer, 
vilket är positivt. Kanske kan vi till och med locka 
tonåringarna, säger Mats och skrattar.

Fo
to

: R
oi

ne
 M

ag
nu

ss
on

, K
ol

m
år

de
n

Text: Linda Eriksson

Mats Höggren är ordförande i Svenska Djurparksför-eningen och Zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark.
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Tropikariet i Helsingborg
”Stan’s vildaste ställe!”

www.tropikariet.com

1
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Låt dina 
ungar 

träffa våra!
www.skansen.se

2

www.olandsdjurpark.com ✆ 0485-392 22

500 bäddar/dygn
Stugby, Nöjesfält
Zoo, Vattenland...

MAJ-AUGUSTI
När du löst din entré

får du 100-tals 
upplevelser
i våra karuseller, vatten-
rutschbanor och de andra
attraktionerna.

4,5 timmar
söder om
Stockholm

4 timmar 
norr om
Malmö

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

Upplevelseön

ÖLAND
alldeles nära Kalmar

har dina gulliga ungar 
träffat våra?

kolmarden.com
011-15 71 00

Resan börjar på 
parkenzoo.se

9

Vråla som en apa, 
smyg som en tiger

– i de svenska djurparkerna 
finns något för alla

Tel 0413-55 30 60 • www.skanesdjurpark.se

Läs mer om djurparken på sidan 22!
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Sommaren med Jessica

Sommar betyder jobb för Jessica  Andersson. Och i år ska hon ut på turné med 
 showen Diggiloo i 24 städer runt om i Sverige. 

– Diggiloo har blivit som min andra familj, säger hon till Semestertips.

De senaste sex somrarna har Jessica Andersson 
turnerat  Sverige runt med Diggiloo. Men i år 
kommer det att se lite annorlunda ut. 

– Jag ska hyra en husbil som jag och min son 
Liam ska bo i. På det viset kan vi göra lite 
 avstickare ibland och vara för oss själva om vi vill. 
Det kommer bli ännu mer som semester, säger 
Jessica, som aldrig tidigare kört husbil.

Lite nervös är hon för att köra ett så stort 
 ekipage men husbilen är ganska liten.

– Förra året hade Lasse Holm och vår 
 producent Patrik Krall husbil med sig. Det såg så 
himla mysigt ut och jag tänkte att jag vill också 
ha grill med mig. Så i år slår jag till, skrattar 
 Jessica.

Familjär känsla
Bara för att hon jobbar på somrarna betyder inte 

det att hon inte har tid för sin familj. Liam  brukar 
följa med henne på turnén och hon säger att hon 
har haft tur.

– Jag är så glad att jag får vara med om 
 Diggiloo. Det är så mysigt och vi blir så samman-
svetsade, som en stor familj som alltid hittar på 
nåt bus. Diggiloo är också väldigt familje vänligt 
och det finns hoppborgar och sånt för  barnen. Jag 
längtar verkligen, säger hon. 

Men lite ledighet ska hon ändå ha. I  september 
hoppas hon på fint sensommarväder.

– Ja, i september är jag ledig. Jag tycker att det 
är otroligt fint hemma den tiden på året, men det 
lutar nog åt en utlandssemester ändå, säger hon. 

Paradiset runt knuten
Jessica bor i Trollhättan och har nära till mycket; 
västkusten, Uddevalla, Hunnebostrand och 

Kungen hälsade på under en spelning i Stockholm 2009.
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KORT OM JESSICA ANDERSSON 
Namn: Jessica Andersson.
Ålder: 36 år.
Familj: sonen Liam, 7 år.
Bor: i Trollhättan.
Aktuell: i Melodifestivalen och i sommarens 
 Diggilooturné. 2009 gav hon ut sin första soloplatta, 
”Wake up”.
Äter: gärna allt som har Italien i sig, som pasta och 
pizza.
Dricker: läsk. Nästan för mycket. Och jag gillar vitt vin.
Kör: en Volkswagen Golf Plus och i sommar en husbil.

Jessica Andersson har många järn i elden, men allra helst spenderar hon tid med sin son, Liam.

 Vänern. Hon tycker själv att hon bor mitt i 
 paradiset. 

– Under sommaren åker jag och Liam till 
 Vänern och badar så ofta vi kan. Vi tar med pick-
nick och en filt och stannar hela dagen. Det är en 
fantastisk natur häromkring och det finns så 
mycket att välja på. Vi åker till västkusten för 
 havet och Vänern för sandstranden. 

Frälst eller ofrälst
Att Jessica älskar naturen är tydligt. Men alla i 
familjen är inte lika frälsta. 

– När man blir äldre uppskattar man naturen 
mer än man gjorde som ung. Liam till exempel 
vill nog hellre bada i en pool än i havet just nu, 
men det struntar jag i. Jag drar med honom till 
stranden i alla fall, skrattar Jessica. 

Text: Linda Eriksson
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lasse holm * thomas petersson * alcazar * markoolio * mojje * erik linder 
jessica andersson * gunhild carling * magnus johansson

K r a l l  e n t e r t a i n m e n t  p r e s e n t e r a r :

Ronneby Brunnsparken 2/7

KRistianstad Ovesholms Slott 3/7

tReLLeboRG Vångavallen 4/7

Vadstena Vadstena Slott 7/7

HoK Hooks Herrgård 9/7

UddeVaLLa Bokenäsets Motorpark 10/7

LidKöpinG Läckö Slott 11/7

äLVsbyn Storforsen 13/7

LycKseLe Torget 14/7

öRnsKöLdsViK Folkets Park 15/7

JäRVsö Stenegård 16/7

FaLUn Lugnet backstadion 17/7

Väddö Vikingalunden 18/7

FiLipstad Hötorget 24/7

esKiLstUna Sundbyholms Slott 25/7

öLand Ekerum 28/7

båstad Tennisstadion 29-30/7

ULLaRed Hedevi Idrottsplats 31/7

GöteboRG Nääs Slott Floda 1/8

GäVLe Gasklockorna 5/8

bispGåRden Thailändska Paviljongen 6/8

sKeLLeFteå Folkparken 7/8

HapaRanda Cape East 8/8

JaKobstad (Fin) FBK-området, gamla hamnen 12/8

MaLax (Fin) Åminne Folkpark 13/8

eKenäs (Fin) Bossanova Gräsplan 14/8

öRebRo Brunnsparken 20/8

stocKHoLM  Ulriksdals Slott 21/8

BOKa dINa BILjETTEr PÅ www.dIGGILOO.COM, TICNET 077-170 70 70 /  
www.TICNET.SE ELLEr HOS dIN LOKaLa ÅTErFörSäLjarE. dU KaN äVEN BOKa 

BILjETTEr VIa Sj: 0771-757575, Sj.SE/UPPLEVELSEr OCH Sj rESEBUTIKEr.

restauranger, mojjes FamiljeshoW 
och salVeQuicks Barnland. 

 Börja UPPLaddNINGEN PÅ 
www.dIGGILOO.COM

ParTNErSSPONSOrEr

Upptäck även våra 
Hotellpaket!
- Astrid Lindgrens Värld, Liseberg 
- Golfpaket på 105 banor, mm

Sommarpriser gäller 24/6 - 22/8

Bo 3 nätter betala för 2 
eller bo 2 och få 50% rabatt sista natten

www.bestwestern.se  -  020 792 752
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En kunglig kärleksfest

Storkyrkan är bokad, inbjudningskorten skickade och präs-
ten vald. Den 19 juni säger Kronprinsessan Victoria och Herr 
Daniel Westling ja till varandra. 
Nu förbereder sig Stockholm på årtiondets kärleksfest. 

Text: Linda Eriksson

Kronprinsessan Victoria går i sina 
föräldrars  fotspår och gifter sig i 
Storkyrkan i Gamla Stan i 
 Stockholm, bara ett stenkast från 
det Kungliga Slottet. Under hela 
vintern och våren har kyrkan reno-
verats. Kyrkan  rymmer ungefär 1000 
gäster.

Ja, ja, ja!
Den 24 februari 2009 tillkännagav 
Kronprin sessan Victoria och Daniel 
Westling sin  förlovning för svenska 
folket och hela världen. Daniel 
 friade utomhus och framför 
 kameran berättade han för pressen 
om hur frieriet gick till: ”Det var en 
solig, härlig dag, när isen knarrade 
som den gör på  Drottningholm. Det 
var en fan tastisk stämning och jag 
hoppades på ett ja, förstås”. 

Och Victoria var inte sen att 
 svara: ”Det blev ett ja, ja, ja”. 

Stor kortege genom stan
Inte bara kyrkan är bokad, klän-
ningen och  prästen är också spikade. 
Klänningens design är så klart hem-
lig, men enligt rykten så består den 
av 30 meter sidenduchesse – den 
 finaste typen av siden. Viger paret 
gör ärkebiskop Anders Weiryd. 

Efter  vigseln åker brudparet i 
kortege genom  Stockholms gator. 
När kung Carl XVI Gustav gifte sig 
med Drottning Silvia  begav sig 
200 000 människor ut på Stock-
holms gator för att få en skymt av 
brudparet. I år räknar man med det 
dubbla. 

– Vi har svårt att uppskatta hur 
många som kommer men Polisen 
beräknar att minst 500 000 personer 
kommer att befinna sig i Stockholm 
under bröllopsdagen, säger Roger 
Ticoalu, på Stockholms kulturför-
valtning. 

Det var en solig dag då Daniel Westling, som fram till bröllopet tituleras Herr Daniel 
Westling, gick ner på knä framför sin, och hela det svenska folkets, prinsessa. 

BRÖLLOPET MED STORT ”B”

12 000 TURISTER
Ungefär 12 000 fler turister än normalt 
beräknas besöka Stockholm under 
bröllopet. 

2,5 MILJARDER KRONOR 
Handelns utredningsinstitut har räknat 
ut att försäljningen av bröllopsrelaterade 
produkter i samband med bröllopet kom-
mer att uppgå till 2,5 miljarder kronor. 

40 MILJONER MÄNNISKOR 
Nästan hela Europa kommer kunna följa 
Kronprinsessan Victoria uppför altar-
gången. Bröllopet direktsänds i de flesta 
europeiska länder och Sveriges Radio 
sänder från festen i 14 timmar. 

BOSTADEN
Efter bröllopet flyttar det äkta paret in på 
Haga Slott, där kungen och hans systrar 
växt upp.

Källor: Sveriges Kungahus, Stockholms 
stad, Ockelbo kommun, DN, Aftonbladet

Staden pyntas med kärlek
Mellan 30 och 60 kockar lagar 
bröllops middagen som serveras i 
Slottets  festsalar. Bröllopsfesten, 
som har fått namnet Love 2010, 
 pågår i 14 dagar och  inleds på 
 nationaldagen den 6 juni med olika 
aktiviteter. Stockholms  gator ska 
pyntas i  kärlekens tecken och fyllas 
med musik, mat och kultur. Och 
festen är ett sätt för svenska folket, 
stockholmare och turister att fira 
tillsammans.  

Ockelbo firar
Även i Daniels hemstad Ockelbo är 
det bröllopsyra och staden har 
 anordnat en gemensam byfest med 
kärlekstema som fått namnet Love 
Ockelbo. Festen pågår hela dygnet 
den 19 juni. 

– Vi vill såklart också fira och 
 välkomnar alla som vill att fira med 
oss. Det blir hemliga gäster, Pick-
nick Royale, retrodans och mycket 
mer,  säger projektledare Monica 
Järnkvist.  
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Allt du behöver göra är att svara på 
tre frågor och motivera varför just 
du ska vinna. 

Stjärnspäckad uppställning
Vinn biljetter till Diggiloo för dig 
och dina vänner. Sedan 2003 har 
Diggiloo levererat musikaliska 
stjärnsmällar till landets finaste 

Ta chansen! I år kan du vinna konsertbiljetter, inträde till 
 barnens favoritland eller en flykt från vardagen! 

arenor, slott och herrgårdar. Årets 
artister är bland annat Alcazar, 
 Markoolio, Jessica Andersson, Erik 
Linder, Lasse Holm och Mojje. 

Sagovärld i Vimmerby
Du kan också vinna biljetter för hela 
familjen till Astrid Lindgrens Värld 
i Vimmerby. En fantastisk  sagopark 

DETTA KAN DU VINNA
1 pris med tre biljetter till sommarens 
Diggiloo-turné. 
6 priser med två biljetter till Diggiloo. 
(Biljetterna till Diggiloo gäller den 21 augusti 
i Stockholm).
5 familjepaket med biljetter till Astrid 
Lindgrens Värld. (Familjebiljetterna gäller 
dagsentré på Astrid Lindgrens Värld för två 
vuxna och upp till tre barn, 3-12 år. Om fler 
barn, gäller fri entré för dem som är yngre 
än 3 år).
2 weekendpaket med övernattning för fyra 
personer på valfritt ProfilHotels.
4 weekendpaket med övernattning för två 
personer på valfritt ProfilHotels.
(I priset ingår dubbelrum för två personer, 
fredag till lördag eller lördag till söndag, 
inklusive frukostbuffé).

TÄVLINGSFRÅGOR
1.Vem inspirerade Jessica Andersson 
att ta med sig husbilen på årets 
Diggiloo-turné?

1   Markoolio

x   Prinsessan Madeleine

2   Lasse Holm

2. Vad heter Kapten Långstrumps 
fartyg som man kan besöka på Astrid 
Lindgrens Värld?

1   Hoppetossa

x   Pallervante

2   Lattjo Lajban

3. I hur många svenska städer finns 
ProfilHotels?

1   Sju stycken

x   Två stycken

2   Sex stycken

med kända miljöer från Astrid 
Lindgrens älskade sagor.

Romantisk hotellweekend
Eller varför inte unna dig en 
 hotelvistelse? Du kan vinna en 
weekendövernattning på valfritt 
ProfilHotels för två eller fyra 
 personer inklusive frukost.  

Årets läsartävling

Skicka dina svar och din motivering på ett vykort till  Semestertips, Provisa Sverige AB, Strandvägen 19,  
114 56 Stockholm, eller med  e-post till semestertips@provisa.se Glöm inte att ange vilket av  priserna du helst 
vill vinna. Vi vill ha ditt svar senast den 26 maj. 
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TA CHANSEN TILL EN  

SEMESTER I FÖRSTA KLASS

Besök din återförsäljare nu 

– åtminstonde om du vill njuta  

av en ny Polar i sommar.

I våra barnvänliga vagnar finns det gott om plats för 

både vardagslek och fredagsmys. Välj till praktiskt 

bäddbara överskåp så kan barnens kompisar också 

följa med – och du får lugn och ro på resan. Polar  

finns i sju storlekar och flera olika planlösningar.  

Vi har kort sagt alltid en vagn som passar din familj. 

BarnensBarnensBarnensÊÊÊÊÊÊfavoritÊfavoritÊfavoritÊfavoritÊfavorit
Besök din återförsäljare nu

Êfavorit
Besök din återförsäljare nu

– åtminstonde om du vill njuta 

Êfavorit
– åtminstonde om du vill njuta 

av en ny Polar i sommar.

Êfavorit
av en ny Polar i sommar.

I våra barnvänliga vagnar finns det gott om plats för 

Êfavorit
I våra barnvänliga vagnar finns det gott om plats för 

både vardagslek och fredagsmys. Välj till praktiskt 

Êfavorit
både vardagslek och fredagsmys. Välj till praktiskt 
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Êfavorit
bäddbara överskåp så kan barnens kompisar också 
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Êfavorit
följa med – och du får lugn och ro på resan. Polar 
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Êfavorit
www.polarvagnen.com

Götaland
Dalsland .......................Dalsland.com
Västergötland ..............Vastergotland.com
Östergötland ................Ostergotland.info
Bohuslän ......................Bohuslan.com
Halland ........................Halland.se
Småland ......................Visitsmaland.se, Visitse.se, Smaland-oland.se
Gotland .......................Gotland.info
Öland ..........................Visitse.se, Olandsturist.se
Blekinge .......................Visitblekinge.se
Skåne ..........................Skane.com
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SKÅNE

Från: Lisa 

Skickat: den 21 juni 2010 15:00

Till: Mamma

Ämne: Skåne är kul!

Hej mamma, 

Nu har vi snart varit en vecka här i Skåne. Husvagnen är rolig att sova i. Albin 

sover överst och jag underst. 

Första da’n åkte vi på sälsafari och badade. Det var sandstrand och rätt så varmt 

i vattnet. Jag åt en hel sillaburgare själv på fisk-rökeriet (som morfar kallar för 

fis-krökeriet…ha ha).

Andra da’n åkte vi båt över till Ven. Det är en ö i vattnet mellan Skåne och 

 Danmark där man kan hyra gula cyklar. Vi trampade runt hela ön. Puh! Mormor 

köpte getost som  luktade i hela husvagnen.

På kvällen åkte vi till Höör där vi ställde husvagnen på parkeringen och sov i en 

riktig grotta istället. Campingen ligger bredvid Skånes djurpark. Dit gick vi nästa 

dag. Gåsen norpade min sockervadd!

Malmö är Skånes huvudstad. Där har de ett jättehögt hus som heter Turning 

Torso, en bro som går ända till Danmark och en sandstrand mitt inne i sta’n. 

Mest gillade jag  Sagolekplatsen nära biblioteket. Det är nog den finaste och 

konstigaste lekplats jag nå’nsin har sett.

I morgon rullar vi vidare till något som heter Österlen. Där finns det också långa 

stränder och vi ska få rida och se på riktiga riddare på Glimmingehus. 

Vi längtar lite efter er men vi hinner inte åka hem än. Först måste vi plocka 

bärnsten. Och gå på Kannibalmuseet. Se själv hur mycket som finns att göra här 

på www.skane.com

Många kramar från 

Lisa och Albin (mormor och morfar hälsar)

PS. Skickar lite bilder som morfar tagit. DS

Lite mer av allt i Skåne, mamma!

Jag cyklade runt hela Ven!

Foto: skane.com@sydpol.com

Man måste vila ibland

Foto: skane.com@sydpol.com

I Skåne finns det vilda djur

Foto: skane.com@sydpol.com

     

Våra destinationer Mölle och Torekov har fått sällskap av Malmö 

Camping som numera drivs av First Camp. Hos oss är sommar-

veckorna fyllda av aktiviteter*, med allt från Blïx och hans barn-

klubb till minidisco och karaoke, Blïx tårtkalas, SM i glassätning och 

Nintendo Wii-mästerskap. När alla har roligt får hela familjen en bra 

semester. Varmt välkommen till Sveriges största sommarnöje ett 

stenkast från kontinenten! www.firstcamp.se

Skåne erbjuder både 
storstadsliv och fina stränder

* Aktivitetsprogrammet gäller perioden 24/6 - 6/8.

Albin och jag badar

Foto: Bernard Grilly
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SKÅNE

Skånes Djurpark – en oas mitt i Skåne!
Har du mött en livslevande 
uroxe? Eler stått öga mot 
öga med ett lodjur? Har du 
sett en utter äta eller klap-
pat en älg? 
Upptäck Nordens fantastiska 
djurvärld och massor av kul 
aktiviteter i Skånes  Djurpark 
– världens största djurpark 
med nordiska djur.

I parkens omväxlande och vackra natur 
finns det gott om plats för besökare och 
djur. Här strövar hundratals vilda och tama 
djur i generösa hägn bland skog, sjöar, ängar 

VILL DU VETA MER?
Öppet alla dagar hela året. 
Barn t.o.m.15 år med vuxen, fri entré. 
Telefon: 0413-55 30 60
Hemsida: www.skanesdjurpark.se
Se även: www.visithoor.se

och små berg. Se över 80 nordiska arter – 
världens största uggla, de lekfulla sälarna, 
den mäktiga kungsörnen, björn, myskoxe, järv 
och många fler unika och hotade arter. 

Upplev även annorlunda lekområden och 
roliga aktivitetsstationer. Under högsäsong 
kan du dessutom åka en  hisnande tur i de 
långa vattenrutschkanorna, vara med om 
extra aktiviteter vid djuren, köra minitraktor 
och rida  ponny! Missa inte heller årets 
 säsongsprogram. Ha picknick vid Vaxsjön 
 eller besök parkens sommaröppna kiosk och 
servering. 

Skånes Djurpark ligger centralt mitt i 
 Skåne och det är lätt att hitta hit! Kör till 

Höör och följ skyltarna mot Skånes Djur-
park. Buss går till och från tågstationen i 
Höör enligt tidtabell.

Upplev mera 
– boka boendepaket!
I närheten av parken finns boende för alla 
smaker. Vill du campa, bo i stuga, på 
vandrar hem, hotell, värdshus, gästgiveri 
 eller kanske i en riktig grottby? 

Gå in på www.visithoor.se och läs mer 
om olika paketerbjudanden och övernatt-
ningsmöjligheter.  

I Höör har du nära till mängder av upp-
levelser. Så stanna längre och upptäck mer!
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Vill du Veta mer?
Tjolöholms Slott är öppet dagligen 12 juni–29 augusti, 
lördagar och  söndagar resten av året.
Telefon: 0300-40 46 00
Hemsida: www.tjoloholm.se

Vill du Veta mer?
Halmstad Turistbyrå, Lilla torg
Telefon: 035-12 02 00
Hemsida: www.destinationhalmstad.se

Några av sommarens höjdpunkter
8-10 juli 
Sprintermästaren HalmstadTravet
14, 21 och 28 juli 
Konserter på Solgården, Tylösand 
17 juli 
Konsert Brottet
29 juli-1 augusti 
Utomhusteater på slottets borggård, 
 Halmstad Marinfestival med Rix FM 
festival
4-7  augusti 
Internationella Gatuteaterfestivalen
12-14 augusti 
Nestea Swedish Beachtour

Halland

Tjolöholms Slott – ett skotskt gods på västkusten

Upplev högreståndsmiljö och arbetarliv på Tjolöholms gods 
strax söder om Göteborg. Här kan du delta i en dramati serad 
visning, besöka utställningar och njuta av god mat, natur 
och havsbad.

Tjolöholms gods är Nordens främsta Arts 
and Crafts-anläggning, belägen på en 
 vidsträckt halvö. Slottets välbevarade inred-
ning från 1904 bjuder på brittisk ”comfort” 

Den idylliska allmogebyn och slottets grind-
stuga är idag ett kulturhistoriskt upplevelse-
hotell med möjlighet att bo på godset för 
en natt, långweekend eller en vecka. 

Väckt ur sin Törnrosasömn
Årets stora sommarutställning är ”Över-
givna slott” med foton av Jan Jörnmark. 
Hur kommer det sig att någon lämnar ett 
helt slott eller en katedral åt sitt öde? Även 
Tjolöholms Slott var en gång övergivet och 
hade förfallit, men är idag väckt ur sin 
 Törnrosasömn och är återigen ett väl-
behållet gods.

Under sommarkvällarna i juli blir det även 
sommarteater i godsets stora sädesmagasin. 
Föreställningen ”Rent mjöl i påsen” är ett 
nyskrivet, farsartat lustspel som utspelar sig 

samt för sin tid toppmoderna bekvämlig-
heter såsom till exempel rundspolande 
 duschar och en av Sveriges allra första 
dammsugare med en vikt på ett ton. 

på den halländska landsbygden. En 
 annorlunda teaterupplevelse som inleds 
med lantlig sommarbuffé i Storstugan. 

Ett erbjudande till er läsare!
Visa upp denna annons och gå två för en 
på slottsvisning och utställning. Gäller 
 mellan den 12 juni-30 augusti 2010.

Kammarjungfrun Ottilia.

Tjolöholms Slott.
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Som en storstad men 
i ett behändigare format! 
Varmt välkommen till Halmstad. Här har du nära till  djupa 
skogar, fina fiskevatten och härliga stränder, som till 
 exempel Tylösand.

Tylösand är kanske Halmstads mest kända 
badställe, men här finns så många fler 
stränder. Du kan också promenera längs 
vackra Prins Bertils stig  eller trampa runt på 
över 20 mil cykelväg och uppleva den 
 härliga naturen. 

För de golfsugna bjuder Golfstaden 
 Halmstad på tolv golfbanor inom en radie 
av två mil. Är konst ditt intresse finns ett 
flertal gallerier, som till exempel Mjellby 

Konstmuseum med sin unika samling av 
Halmstadgruppen och spännande barn-
arrangemang. 

Halmstad är barnens stad – här finns 
mängder av fina lekplatser, förutom 
Äventyrs landet och Busfabriken. För de mer 
 vuxna erbjuder staden hög mysfaktor med 
personliga butiker, mysiga fik och in-
bjudande krogar. Till höger ser du några av 
sommarens höjdpunkter.
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FALKENBERGFALKENBERG
Hitta det här

Sol Skratt Shopping

www.visitfalkenberg.se

Sommarens 

skrattfest!

Premiär

söndag 4/7!

skrattfest!

Premiär

söndag 4/7!

Jojje Jönsson, Siw Carlsson, Stefan Gerhardsson, 
Jeanette Capocci, Anna Carlsson, Mikael Riesebeck, Thomas Hedengran och 

Hans-Peter Edh   MAnuS: Lars Classon och Per Andersson   REGi: ulf Dohlsten
Spelas under sommaren på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg!
Biljetter, hotellpaket & avbeställningskydd: Falkenbergs Turistbyrå 
0346-88 61 01, 2Entertain 0771-36 37 00. Biljetter kan även bokas via: 
ticnet.se, 077-170 70 70, sedv. bilj.försäljn.ställe Ev. kvarvarande biljet-
ter säljes i biljettkassan på Vallarna fr.o.m. 1 tim före föreställning! 

Vinbergs GK 
den vänliga klubben med 
den läckra banan!

NJUT AV GOLF 
I FALKENBERG
NJUT AV GOLF 
I FALKENBERG

Björnhults GK 
27 hål + 9-håls Pay and Play 

Falkenbergs GK  
27 hål  + korthålsbana

Ullared Flädje GK 
18 hål  ”Kom 4 betala för 3”

Vinbergs GK
18 hål  + slopad 9-håls Pay and Play 

Ätrafors golfbana
18-håls slopad Pay & Play bana

Läs mer på
www.visitfalkenberg.se/golf 

på våra fem golfbanorpå våra fem golfbanor

Sol - som i sol, bad och natur. 
I Falkenberg hittar du många långa 
underbara stränder och otroligt vacker 
natur. Den populäraste stranden är 
Skrea strand med det pampiga hotellet 
Elite Strandbaden som blickar ut över 
Kattegatt.

Skratt - står för skratt, evenemang 
och underhållning. 
I Falkenberg finns Vallarnas friluftsteater 
som bjuder publiken på Sveriges popu-
läraste sommarfars. Under vintern och 
våren vallfärdar besökare till Sveriges 
största nyårsrevy. Förutom detta så 
avlöser stora evenemang och artister 
varandra under sommarmånaderna.

Shopping - som i Gekås Ullared 
och Falkenbergs innestad. I kommunen 
ligger sveriges största besöksmål som är 
Gekås Ullared. Här sparar man lätt ihop 
till hela semesterkassan genom att handla 
till ”Ullaredspriser”. 
En mer avslappnad shopping finner man 
i Falkenbergs innerstad med många små 
butiker, bra restauranger och mysiga caféer. 
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VILL DU VETA MER? 
Elbe Fiske & Marin 
Sjöallén 10, 432 44 Varberg
Telefon: 0340-121 79, 0340-130 15
Hemsida: www.fladenfisketurer.se

VILL DU VETA MER? 
Fun City Varberg 
Pixsjö 22, 432 77 Tvååker
Telefon: 0340-433 70
Hemsida: www.funcityvarberg.se

VILL DU VETA MER? 
Nils Kreugers väg 5, 432 53 Varberg 
Telefon: 0340-62 98 00
Hemsida: www.varbergskurort.com

VILL DU VETA MER? 
Breareds Torg, 432 38 Varberg 
Telefon: 0340-67 76 00
Hemsida: www.tovedals.se

VILL DU VETA MER? 
Södergatan 22, 432 44 Varberg 
Telefon: 0340-67 70 55
Hemsida: www.surfers.se

VILL DU VETA MER? 
Surbrunnsvägen, 432 54 Varberg 
Telefon: 0340-868 00
Hemsida: www.apelvikstrand.se

HALLAND

Varberg – Sveriges kurort

wind, wave
and kite

www.varberg.se

Alla kan fiska – följ med på ett 
riktigt fiskeäventyr!

MS Clipper tar er till spännande fiskeplatser i 
Kattegatt. Erfaren personal guidar nybörjare i 
fiskets ädla konst och man drar upp pigghaj, 
havskatt, torsk, sej, makrill, plattfisk m.m. Om 
man vill ombesörjer besättningen även 
 rensning av fisken. Modern fiskeutrustning 
finns att hyra ombord. Mellan fångsterna 
kopplar man av i cafeterian eller njuter av 
 solen på däck.

FunCity Varberg – Västkustens 
Största Äventyrspark!

Sommarens stora äventyr väntar här i 
 västkustens största äventyrspark  utanför 
Varberg. Tivoli, Cirkus,  Djurpark, gigantiskt 
Badland med uppvärmda pooler, Piratland. 
Stugby och camping finns. Nyheter för i år 

ApelvikStrand – strandhus
I ApelvikStrand finns 32 nybyggda strand-
hus endast 100 meter från Apelvikens 
 barnvänliga sandstrand. Strandhusen är 
 ljusa, moderna och har en egen terrass. Två 
sovrum och ett allrum ger sängplatser för 
sex  vuxna och två barn.

Tovedals 
Att laga mat ska vara lustfyllt. Tovedals 
brinner för god mat och fräscha  råvaror och 
har en åretrunt-öppen  butik i Varbergs 
 Saluhall. Vid  stranden i Apelviken hittar du 
deras strandcafé. Här kan du koppla av, 
köpa sallader, smörgåsar, pizza, kaffe m.m. 

Surfers
Nordens största surfbutik fyller 25 år! Dessa 
år har de gjort allt för att  utveckla surfingen 
och utrustningen. Surfers bas är shoppen 
 Surfers mitt i stan. Surfers Center ligger i 
 Apelviken och här kan du hyra utrustning 
och gå surfskola.

Comwell Varbergs Kurort
Ett av Europas bästa spahotell vackert 
 beläget vid lilla Apelviksstrand. Här erbjuds 
spabehandlingar, bad- och bastuavdelning 
med 32 grader varm havsvattenpool. 
 Aktivitetsprogram och träningsavdelning. 
Restaurang och bar.

är; Klättervägg, Waterbubble (gå på vattnet 
i en bubbla), Formel Fun (0-200 på 3 
 sekunder) och nytt tåg.
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VILL DU VETA MER? 
Följ Sveriges historia på 
www.vastarvet.se 
samt på Facebook.

Familjens Tur i Bohuslän

Bohuslän präglas av hav, klippor, en 
 skärgård med tusentals öar, vikar och 
 mysiga skärgårdssamhällen. Här finns även 
ett mångskiftande och härligt inland med 
vildmark, skog, fjäll och sjöar och ett stort 
utbud av aktiviteter för hela familjen. Vad 
sägs om att cykla, vandra, fiska, spela golf, 
 varierad shopping, paddla kajak, båt-
utflykter, sälsafari eller alla barns favorit – 
 fiska krabbor!

Från Göteborg och norrut 
till norska gränsen ligger 
 BOHUSLÄN med över 200 
 kilometer kust.

BOHUSLÄN

VÄSTERGöTLAND

Sveriges historia 
– med fokus på Västsverige

      Vad har Birger jarl, världsarvet i Vitlycke, Läckö slott och 
Ekehagens forntidsby utanför Falköping gemensamt? 
Jo, de är samtliga inslag såväl i tv som i verkligheten när TV4 
nu satsar på den stora serien Sveriges historia.

Det populära radarparet Dick Harrisson och 
Martin Timell skapar tv-historia genom att 
ge svenska folket en helt ny vy över  Sveriges 
historia. Det är TV4 som satsar på tolv nyin-
spelade avsnitt från stenålder till 1900-tal, 
där historieprofessorn och programledaren 
tar täten. De drar tittarna med ut till  slagfält, 
hällristningar och hemliga arkiv. Och kultur-
turismsektorn laddar med upplevelser.

Birger jarl fyller 800 år
Västarvet presenterar tillsammans med 
kommunerna i Västra Götaland aktiviteter 
och platser som tar vara på det som lyfts 
fram i tv-serien. Som exempel kan nämnas 
att Birger jarl, som fyller 800 år i år, finns i 
en utställning med film på Västergötlands 
museum i Skara. Dessutom blir det ett 

 skådespel om jarlen i Varnhem, med 
 premiär 27 augusti. I Varnhem har man 
också dagliga visningar av kyrkan och 
 graven, där Birger jarl finns begravd.

Svenska tv-miljöer
Många av inspelningarna är gjorda i Västra 
Götaland. Några exempel på miljöer som 
har attraherat tv-teamet är Ekehagens 
 forntidsby utanför Falköping, Hornbore by i 
norra Bohuslän och välkända Läckö slott. 
Varje avsnitt tar upp någon spännande 
 episod ur historien och historiska personer 
som Magnus Gabriel de la Gardie, Sankta 
Elin av Skövde eller Jonas Alströmer, han 
med potatisen, lyfts fram i dramatiserade 
scener. Delar av detta kan man se på 
 guidade turer och andra evenemang runt 

Birger jarls kranium undersöktes för 
några år sedan, idag har DNA-resul tatet 
blivit en hel utställning på Väster götlands 
museum i Skara.

Ett riktigt kostymdrama – gästabud på Läckö slott, en av scenerna i tv-satsningen 
Sveriges historia. I det västsvenska landskapet finns flera av inspelningsmiljöerna och 
de historiska besöksmålen som ryms i tv-serien.
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om i det västsvenska landskapet i sommar.
Tv-satsningen förstärks av att Nordstedts 

förlag ger ut ett nytt bokband under samma 
rubrik ”Sveriges historia”. Historiska 
 museet i Stockholm och landets länsmuseer 
deltar också i projektet genom utställningar 
och Internetsatsningar.

www.bohuslan.com
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Göta kanal
mellan Vänern och Vättern

Boka färdiga 
paket!

www.upplevgotakanal.com

Foto: Arne Johanneson

Cykla längs Göta kanal

Boka ett färdigt cykelpaket där mat, 
boende och karta ingår. 
Det finns flera paket att välja på. 
Du startar i Sjötorp eller Töreboda.

www.upplevgotakanal.com

Åk passagerarbåt på Göta kanal

Boka ett kryssningspaket och följ 
med någon av våra båtar på en 
oförglömlig resa. Båtresa, mat och 
boende ingår. Båtarna utgår från 
Sjötorp, Töreboda och Karlsborg.

www.upplevgotakanal.com

Mat & Möten längs Göta kanal
Under juli månad arrangerar vi ett 
flertal matevenemang. TV 4-kändisar, 
lokalproducenter och skickliga kockar 
medverkar. Du kan provsmaka och 
handla lokalproducerat. Evenemangen 
inramas av allsång. Ditt boende bokar 
du på vår hemsida.
www.upplevgotakanal.com 

Välkommen till Göta kanal - vattenvägen mellan Vänern och Vättern! Längs kanalen 
kan du bo och äta gott. Dagarna fyller du med spännande utflykter och attraktiva 
paket i och omkring Mariestad, Sjötorp, Töreboda, Karlsborg och Tiveden.
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Forsvik 600 år
Besök Forsviks Bruk med utställningar och hjul-
ångaren Eric Nordevall II. Vid slussen i Forsvik 
påbörjades byggandet av Göta kanal för 200 år 
sedan, i maj 1810!

Nya upplevelsepaket i Karlsborg:
2 dagar på islandshäst i fantastisk natur!
Pris: 2 790;. inkl fika, luncher samt frukost, 
middag och logi på Sätra Bruks Herrgård.
Skattjakt/geocaching i Baltzar von Platens spår. 
Med cykel eller bil och gps. 30 km runt Botten-
sjön.  50:-/2 barn, 150:-/ 2 vuxna,
200:-/ 2 vuxna och upp till 3 barn. 

infoCenter i Karlsborg, 0505-173 50 • Mariestads Turistbyrå, 0501-75 58 50
Töreboda Turism, 0506-101 30, 189 40
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Karlsborgs Fästning
Fästningens historia kan du ta del av på Äventyrs-
turen - en guidad tur fylld av överraskningar 
och spännande effekter. I det 678 m långa 
slutvärnet ligger Garnisonskyrkan och Fäst-
ningsmuseet. 
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Shake this town
Nästan allt om rockabillykulturen

8 maj - 29 augusti
dagligen kl. 11.00.16.00

www.tidaholm.se

M o t o r m u l l e r, 
hårpomada och bas-

komp blir det på Tidaholms 
Museum i sommar. Rockabilly-

kulturen, som har ett starkt fäste 
i trakten, lyfts fram, studeras och 
gestaltas med hjälp av de inbitnas 
berättelser, personporträtt, bilar och 
musik. I utställningen möter vi ett 

tiotal unga människor som av 
olika anledningar valt att till 

stor del leva i denna 
subkultur.

foto: Bertil L
indgren
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SMÅLAND

VILL DU VETA MER? 
Vimmerby Turistbyrå
Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0492-310 10
E-post turistbyra@vimmerby.se
Hemsida: www.vimmerbyturistbyra.se

VILL DU VETA MER? 
Familjepaket till Astrid Lindgrens Värld:
2 nätter i fyrbäddsrum inklusive frukost 
samt 2 dagar i parken under lågsäsong 
från 3 322 kronor, samt högsäsong från 
4 185 kronor.
Paketet gäller för 2 vuxna + 2 barn
Information och bokning:
Telefon: 0492-121 00
Hemsida: www.vimmerbystadshotell.se

Astrid Lindgrens Näs 

Idyllisk barnvänlig 
herrgårdsmiljö

Björkbacken – där barnen vill bo!

Här kan du gå guidade turer i Astrid 
 Lindgrens barndomshem eller besöka 
 utställningen ”Hela världens Astrid Lindgren” 

i Paviljongen. Den 5 maj 
öppnas  ”TRÄHYSS” – en 
över raskande utställning 
för barn och vuxna med 
trähantverk, slöjd och lek-
fulla träupplevelser både 
inne och ute.

– Jag vill bo på loftet! Barnen ropar över-
förtjust när de kommer till Björkbackens 
 boendeanläggning i Vimmerby och möter de 
fina loftbyggda campingstugorna. På Björk-
backen finns också hotell och camping men 
populärast är nog ändå Björkbackens 

 Vattenlekpark mitt i området. Inte mindre än 
fyra uppvärmda barnpooler väntar familjen 
efter en härlig heldag i Astrid Lindgrens 
Värld. Äventyrsgolf, beachvolley, butiker, café, 
restaurang. Björkbacken är komplett och 
byggd för barnfamiljer.

VILL DU VETA MER?
Familjepaket till Astrid Lindgrens Värld för 2 vuxna + 2 barn. 
Prisexempel: Hotell, 2 dagar i parken, 2 nätter inklusive frukost, 
från 3 695 kronor. Stuga, 2 dagar i parken, 2 nätter i camping-
stuga, från 2 555 kronor.
Onlinebokning och information: www.bjorkbacken.se

VILL DU VETA MER?
Familjepaket till Astrid Lindgrens Värld för hela familjen inkluderar 2 nätter i kombirum 
inklusive 2 bäddar + extrabädd, frukostbuffé, 2 dagars entré till Astrid Lindgrens Värld. 
Pris:12 maj-4 juli från 3 695 kronor, 5 juli-15 augusti från 
4 295 kronor, 16 augusti-29 augusti från 3 895 kronor
Telefon: 0492-306 00
Hemsida: www.fredensborg.com

VILL DU VETA MER?
Familjepaket till Astrid Lindgrens Värld för 2 vuxna + 2 barn: 
2 nätter och 2 dagar på Astrid Lindgrens Värld från 3 270 kronor
Telefon: 0492-167 00. E-post: info@hotellronja.se
Hemsida: www.hotellronja.se

Hotell Ronja har 75 hotellrum för alla typer 
av familjer, stora som små. Alla rum är 
 unika, inget är det andra likt. Hotellet ligger 
bara fyra minuters gångväg från torget och 
resecentrum, samt en kilometer från Astrid 

Lindgrens Värld. Miljön är lugn och trygg 
med avgiftsfri parkering, bevakad av 
 Securitas. Här finns även en relaxavdelning 
med inomhuspool, bubbelpool, bastu, ång-
bastu, samt biljard och minigolf under tak.

Hotell Ronja

Turistbyrån hjälper dig med information, 
broschyrer, souvenirer, aktiviteter och pris-
värda boendealternativ. Du kan till exempel 
välja att bo mitt i stan eller i egen stuga på 
landet. Vimmerby är en kreativ småstad, 
präglad av sin företag samhet och sin 
 handel. Läget mitt i  Småland gör att många 
vägar leder hit och staden är bara cirka tre 
timmars bilresa från landets större städer. I 
Vimmerby finns det många miljöer som 
starkt knyter an till Astrid  Lindgrens  sagor. 
Det var ju här hon föddes och växte upp.

Vimmerby 
Turistbyrå 
ger dig tips! 

Foto: Hans Gustafsson, Effect

Centralt vid Stora Torget i Vimmerby ligger 
stadens äldsta hotell med anor från 
1860-talet. Här erbjuds boende och logi i 
en anrik hotellmiljö i hjärtat av Vimmerby.  

Många är de gäster som årligen kommer 
tillbaka efter att ha upptäckt det utmärkta 
läget, med närhet till Astrid Lindgrens Värld 
och sommartorget, med lek och nöjen 
 precis utanför dörren.

Vimmerby Stadshotell – i hjärtat av Vimmerby

VILL DU VETA MER? 
Astrid Lindgrens Näs, 
Prästgårdsgatan 24, Vimmerby
BARNDOMSHEMMET med guidade 
visningar dagligen mellan den
1 juni-31 augusti. Även förbokning! 
PAVILJONGEN med utställning kafé och 
butik har öppet dagligen 
1 maj-31 maj: 10-16, 1 juni-11 juni: 10-18, 
12 juni-15 aug: 10-20, 16-31 aug 10-16.
Midsommarhelgen begränsade öppettider.
Telefon: 0492-76 94 00  
Hemsida: www.astridlindgrensnas.se

Fredensborgs Herrgård ligger naturskönt 
bara tio minuters bilresa söder om Vimmerby 
och Astrid Lindgrens Värld. Här finns allt för 
familjen. En härlig badsjö med sjöbastu och 
båtar, en 18-håls golfbana, minigolf, tennis 
och lekpark. I restaurangen serveras mat 
som passar hela familjen och barnen har en 
egen buffé. Här njuter alla i familjen!

Fredenborgs Herrgård

Hotell, stugby, camping & restaurang
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SMÅLAND

Astrid Lindgrens Värld 
– här blir sagor verklighet

Sammanlagt hjälps över 60 skådespelare åt 
att göra besöket i Astrid Lindgrens Värld till 
något utöver det vanliga. Mellan 
föreställningarna får barnen chansen att 
leka med Pippi, Emil och alla de andra 
favoriterna på riktigt. På Saltkråkan hittas  
Melker, Pelle, Malin, Skrållan och resten av 
figurerna. Resan går genom om givningarna 
och scenerna som är hämtade från tv-
serien. Det är lätt att tro att ni  faktiskt 
hamnat på den lilla ön ute i skärgården. 
När det är dags att vila fötterna en stund 
kan ni se dockteater eller någon av alla 
föreställningar på Stora eller Lilla  Scenen. 

Att komma till Astrid Lindgrens Värld är bokstavligt talat 
som att kliva rakt in i  sagornas värld. Miljöerna är tagna 
 direkt ur Astrid Lindgrens böcker och platser som Mattis-
borgen och Bullerbyn är inte längre på låtsas. Det sjuder av 
liv och lek i alla hörn: här bjuds på skådespel, sång och dans 
både på och utanför scenerna. 

VILL DU VETA MER? 
Astrid Lindgrens Värld är öppet alla dagar från 12 
maj till 29 augusti, 2010. Under helgerna i septem-
ber är parken i full gång och i veckorna är det lek- 
och promenadöppet. Under hösten är det också 
danskt höstlov, eller potatislov som det kallades 
förr, då de håller öppet en hel vecka. De två sista 
helgerna i oktober ställer Astrid Lindgrens värld till 
med höst- och hantverksmarknad. Välkomna till ett 
sagolikt äventyr för hela familjen! Datum och mer 
information om Astrid Lindgrens Värld hittas på 
www.alv.se 

Hälsa på Pippi i nya Villa 
 Villekulla
Under sommaren 2009 öppnade det 
nybyggda och större Villa Villekulla. Precis 
som  i böckerna ligger också nya Villa 
Villekulla i utkanten av den lilla, lilla staden. 
Kapten Långstrumps fartyg, Hoppetossa, 
som är en annan väldigt rolig plats för lekar 
och äventyr, ligger förtöjd alldeles i 
närheten. Och Kling och Klang är så klart 
aldrig långt  borta. 

Fyll på för att orka
Här finns väldigt mycket roligt att göra, men 
för att orka leka hela dagen måste man 
ibland ta paus för att fylla på energiförråden. 
Har ni egen matsäck med er så finns det 
många fina ställen där man kan slå er ner 
och äta. Några tips är Picknick-stigen och 
Glasskiosken, där ni också kan grilla korv. 

Lockar en rejäl, småländsk husmanskost är 
ni  välkomna till någon av restaurangerna. 
För dem som är sugna på något lite lättare 
finns flera alternativ, till exempel Pippifika i 
nya Villa Villekulla.   

Stanna kvar
På ett ställe som Astrid Lindgrens Värld där 
det finns så mycket roligt att göra är det 
ibland svårt att få tiden att räcka. För 
långväga gäster har det därför byggts en 
trevlig stugby och campingplats bredvid 
parken. Här finns alla  bekvämligheter och 
de som har lite lek kvar i benen kan 
fortsätta på lekplatsen, bollplanen eller 
minigolfbanan, som ligger i området. Två 
dagar i parken och en natt i campingstuga 
för två vuxna och tre barn kostar 995 kr. 
Erbjudandet gäller söndag till torsdag under 
perioden 12 maj-4 juni.  
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VILL DU VETA MER? 
Öppettider och övriga upplysningar: 
Kalmar Slott, Kungsgatan 1, 392 33 Kalmar
Telefon: 0480-45 14 90 
Fax 0480-45 14 99 
E-post: info@slottet.kalmar.se
Hemsida: www.kalmar.com 

Äventyr på Barnens Slott
Det är i början av 1500-talet. På borggårdens kullerstenar 
och i slottets välbevarade salar får du chansen att utföra 
storslagna hjältedåd.

Tänk att få prova på tornerspel, jaga stora 
råttor i slottsköket, duka upp en måltid till 
slottsfrun och utföra en desperat flykt 
 genom Gustav Vasas dass! Därefter väntar 
det avgörande värdighetsprovet. Det 
 berömda svärdet i stenen… Vem klarar att 
dra det ur stenen? 

Så är det äntligen dags för den högtidliga 
ceremonin i vackra dräkter. Nu ska du 
 dubbas till riddare, hertig eller prinsessa. En 
ståtlig Härold visar vägen till Riddarsalen. 
Föräldrar och annat patrask får följa med 
men stannar förstås utanför skranket. När 
storfanfaren ljuder skrider drottningen in till 

sin tron där alla små riddare och prinsessor 
får knäböja framför henne. Du får ta emot 
din ring och ditt diplom innan det är dags 
för den gemensamma fotograferingen.

För de lite mindre barnen väntar andra 
stordåd. I Sagolandet finns smakprov från 
våra mest älskade sagor. Det är spännande 
att få se Askungens sko i glas och en bit av 
pepparkakstaketet från Hans och Greta. 
Plötsligt uppenbarar sig en god fe i Sago-
tornet för en mysig sagostund bland 
 kuddarna. Det går också bra att följa med 
på prinsessvisning eller slå sig ner i Borg-
stugans levande verkstad. 

SLOTTSKAMPEN och SAGOLANDET
28 juni till 15 augusti 2010

Sommarlov 
med familjen i egen 
Stuga, från 85:-/natt*

*Prisexempel gäller 3-10/7 2010 i hus 37466 / natt vid 6  personr

Läs mer och boka på

031-15 52 00

Vi ses i 
sommar!
Välkommen till 

ca 200 vandrarhem 
från Björkliden 
i norr till Ystad i 

söder.

www.svif.se

ca 200 vandrarhem 

Hämta 
vår katalog 

på närmaste 
turistbyrå!

SMÅLAND



Östergötland 2010 –
Invigningarnas  
& jubiléernas år

Boka Östergötland Online – www.ostergotland.info

Birger jarl föddes för 800 år sedan och det 
firas med ett jubileumsår. En av den svenska 
historiens viktigaste statsmän uppmärksam-
mas genom forskning, utställningar och 
föreläsningar. Birger jarl var korsriddaren och 
riksbyggaren som gifte sig med en prinsessa 
och reformerade kungariket. Flera av lagarna 
han stiftade används än idag. För några år 
sedan öppnades hans grav och modern dna-
teknik gör benbitar och tänder till ledtrådar 
om Birger jarls liv. Följ berättelsen om honom 
i tv-serien om svensk historia eller res i hans 
fotspår genom Östergötlands medeltid.
Mer information på www.birgerjarl2010.se 

Flygvapenmuseum i Linköping öppnar dör-
rarna till ett modernt, fräscht och dubbelt 
så stort museum som förut. Den 12 juni är 
det nyinvigning av museet och nyheterna 
är många. Ta del av den tragiska historien 
bakom den nedskjutna och bärgade DC-3:an. 
Fördjupa dig i kalla kriget och hur det på-
verkade landets politik och medborgare.  
Fira 100-årsminnet av Sveriges förste f lygare  
Carl Cederström. Se utställningar om militär-
f lygets historia och teknikutveckling under 
1900-talets första hälft. Experimentera i 
science center eller prova spakarna i JAS 39 
Gripen-simulatorn.
Mer information på 
www.flygvapenmuseum.se

Reijmyre Glasbruk fyller 200 år och det firas 
med ett stort jubileum. Klassiska modeller 
varvas med ny spännande design.  
Se när gammalt möter nytt i tidlöst hantverk. 
Fascineras av professionella glasblåsare som 
gör glödande mjuk massa till experimentella 
karaffer och skira skålar. Årets nyhet och 
stolthet är glasservisen Felice som ingår i den 
kungliga bröllopsserien till kronprinsessan 
Victoria och Daniels bröllop. De exklusiva 
glasen finns också till försäljning i brukets 
butik liksom Per Morbergs egen glasserie och 
många andra jubileumsvaror.
Mer information på www.reijmyre.se

Visualiseringscenter C är Sveriges nya mötes-
plats för alla som är nyfikna på omvärlden. 
Den 27 maj är det invigning i hjärtat av 
Norrköpings Industrilandskap. Här möts 
forskning, kultur och näringsliv. På C visas 
det som inte syns. Se rymdens oändlighet, 
världshavens djup och människokroppen 
från insidan. I centrets domteater kan du se 
spektakulära filmproduktioner i ett unikt 
3D-format. Upplev Virtual Autopsy Table,  
ett virtuellt obduktionsbord som fått upp-
märksamhet över hela världen. Utforska 
spännande visualiseringsutställningar på egen 
hand eller i sällskap med en guide. 
Mer information på 
www.visualiseringscenter.se

Upplev invigningarnas och jubiléernas år 2010. Res med Birger jarl 
i medeltidens spår. Låt dig omslutas av rörlig bild i norra Europas 

största visuella arena. Var med när glödande massa blir skira karaffer. 
Titta på nedskjutna spionplan och prova spakarna i en flygsimulator. 

Ta en tur längs Göta kanal. Möt rytande tigrar i Kolmårdens Djurpark. 
Se på kungagravar och silverskatter. Njut av berg och djupa skogar. 
Skärgård och stadspuls. I Östergötland finns äventyret alltid nära.
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GOTLAND

Vilket blir ditt finaste sommarminne?
Är det första nappet på 
fiskestunden i kvällssolen 
vid det gamla kalkbrottet? 
 Kramen från Pippi på Kneipp-
byn? Middagen i lugn och ro 
när barnen njuter av after 
 beach-stämningen med sång 
och saft? Eller bara stunden 
på stranden med massor 
av tid tillsammans… långt 
 borta från alla måsten?

Vare sig du gillar att bara ta det lugnt eller 
att fylla veckan med saker att se och göra 
har Gotland det du söker. Hur du tar det 
lugnt och laddar batterierna, det vet du 
bäst själv. Men vill du ha tips på evene-
mang och aktiviteter har du hela turist-
byråns kunniga personal till din hjälp.

Bland spöken och prinsessor
Vill du veta mer om Gotlands långa historia 
är Länsmuseet i Visby ett bra ställe att börja 
på. Spana till exempel på världens största 
silverskatt från vikingatiden! Runt om på 
ön finns också museigårdar som lockar med 
allt från spökvandringar till gammaldags 
kaffekalas med minst sju sorters kakor. Bli 
viking för en dag, åk museets tåg eller 
 utmana familjen på fotbollsgolf. Gå i riddar- 
eller prinsesskola. Och glöm inte att kolla in 
svenska mästarna i tornerspel både i juli 
och under Medeltidsveckan, 8-15 augusti.

Naturligtvis Gotland
Havet är alltid nära på Gotland, oavsett om 
du vill bada eller leta fossil, vandra bland 
raukar eller paddla kajak. Att öarna är 
 platta som saffranspannkakor gör cykel-

semestern till ett sant nöje för både stora 
och små. Eller ta hästen istället för hojen. 
Kör häst och vagn eller ta några ridlektio-
ner. Titta till russen på hemmaplan. Spana 
fåglar på Stora Karlsö eller klappa lammen 
och lammungarna på bondgården. Familje-
aktiviteter i den unika natur som Gotland 
erbjuder finns det gott om.

En kort resa långt bort
Att resa till Gotland är enkelt. Destination 
Gotlands moderna färjor tar dig från 
 Oskarshamn och Nynäshamn till Visby på 
tre timmar. Under sommaren kan du välja 
på upp till tio avgångar per dygn till Visby. 
Förra årets sommarsuccé är också tillbaka, 
sommarfärjan från Grankullavik på Öland. 
Passa på att kombinera Sveriges två största 
öar på samma resa! 

VILL DU VETA MER?
Kontakta Turistbyrån på Gotland.
Adress: Skeppsbron 4-6, 621 57 Visby
Telefon: 0498-20 17 00 
Hemsida: www.gotland.info

Flyget tar du från Arlanda, Bromma, 
 Ängelholm, Norrköping och Göteborg året 
runt. Sommartid kan du dessutom flyga 
från Skavsta, Sundsvall, Växjö och Ronneby.

Resor, boende och upplevelser
Färja från 142 kronor per vuxen. Bra rabatter 
för barn och ungdomar. Alla + bilen- biljett 
finns från 820 kronor. Välj boende från 
 Gotlands största boendeutbud online. Stug-
vecka finns från 625 kronor per person. 
Boka direkt online eller ring  0771-22 33 00. 
www.destinationgotland.se
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Gotlands Museum

Fri entré för alla upp till 20 år
Världens största vikingatida silverskatt

Barnvagnsvänligt café, museibutik
Science Center & barnaktiviteter

Strandgatan 14, Visby   tel 0498-29 27 00
www.gotlandsmuseum.se

STF VANDRARHEM
GOTLAND SAMT ÖARNA RUNT ÖN

Mer information www.resestugan.se, Onlinebokning www.stfturist.se
Anläggningarna bokas hos resestugan Visby resebyrå AB tel. O498-24 04 50. 

info@resestugan.se

Visby Rävhagens 
Stugor-Vandrarhem

www.resestugan.se

Gula Hönan
Ronehamn

www.resestugan.se

Gotska Sandön

www.gotskasandon.se

Stora Karlsö

www.storakarlso.se

Gula Hönan
Ronehamn

www.resestugan.se

Visby Rävhagens
Stugor-Vandrarhem
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Stora Karlsö
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Välkommen till Folkpools värld

I över 40 år har vi gett det svenska folket badglädje. 
  I dag är vi Sveriges största leverantör av både pooler
  och spabad. Med oss simmar du lugnt från morgon
 till kvällsdopp och från maj till september.

Dyk in hos oss på Folkpool Trestad här hittar du
pooler & spabad, tillbehör, poolkemi och badleksaker.

Upplev den perfekta semestern hemma. Med pooler för alla typer av tomter 
har vi sedan 1968, öppnat över 13000 resmål i Sverige. Besök en av våra 
badbutiker från Malmödiverna till Phi Phiteå eller gå in på folkpool.se och 
beställ 174 sidor stora pool och spakatalogen.



Svealand
Dalarna ........................Dalarna.se
Värmland .....................Varmland.org
Närke ...........................Orebrotown.com, Tiveden.se
Västmanland ................Vastmanland.se, Bergslagen.se
Uppland .......................Uppland.nu
Sörmland .....................Sormland.se
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VILL DU VETA MER?
Östra Södermanlands Järnväg
Telefon: 0159-210 00
Hemsida: www.oslj.nu

VILL DU VETA MER?
Nyköpings Turistbyrå
Rådhuset, Stora Torget, 611 83 Nyköping 
Telefon: 0155-24 82 00. E-post: turism@nykoping.se

VILL DU VETA MER?
Telefon: 0155-20 20 60
E-post: info@blommenhof.se
Hemsida: www.blommenhof.se

VILL DU VETA MER?
Resan börjar på Parkenzoo.se
Telefon: 016-10 01 00
Hemsida: www.parkenzoo.se

VILL DU VETA MER?
Sommarpaket (drink, trerätters middag, logi och frukost) 
från 995 kronor per person
Sommarpaket med guldkant (eftermiddagsfika, drink, 
trerätters middag, logi, frukost samt valfri en timmes 
behandling i Salong Aurum Aqua, alternativt greenfee på 
Strängnäs GK) från 1 495 kronor per person 
Erbjudanden gäller 7 juni–29 augusti 2010
Restaurangen är öppen: 
Måndag – fredag 11.30–15.00 och 18.00–21.30 
Lördag 12.00–15.00 och 18.00–22.00
Ulvhälls allé, Strängnäs. Telefon: 0152-186 80
E-post: info@ulvhall.se. Hemsida: www.ulvhall.se

VILL DU VETA MER?
Turistbyrån Strängnäs-Mariefred
Telefon: 0152-296 99 Hemsida: www.strangnas.se/turism
S/S Mariefred
Telefon: 08-669 88 50 Hemsida: www.mariefred.info
Gripsholms slott
Telefon: 0159-101 94 Hemsida: www.gripsholmsslott.se
Grafikens hus
Telefon: 0159-231 60 Hemsida: www.grafikenshus.se
Mälsåkers slott
Telefon: 0708-23 45 17 Hemsida: www.malsaker.nu
Företagare i Mariefred
Hemsida: www.imariefred.nu

Åk ångtåg som för 
100 år sedan

Välkommen till 
Ulvhälls Herrgård i Strängnäs

Mariefred & Strängnäs
– en dynamisk idyll

Parken Zoo 
Nyköping vid havet 

Best Western Blommenhof 
 Hotell – där omtanken räknas

östra Södermanlads järnväg kör äkta 
ångtåg mellan  Mariefred och Läggesta.

Bara sju minuter från Skavsta Flygplats/
Stockholm. Ett äventyr för hela familjen.

Färdas i de vackra renoverade vagnarna och hör ångloket arbeta. 
En utflykt för alla åldrar! Fordonen utgör en unik samling från 
Sveriges minsta järnvägar och tågen rullar lördagar och  söndagar 
1 maj – 26 september, samt dagligen 25 juni – 22 augusti. Även 
utställning och Jernvägscafé m m. Extratåg och guidning kan 
 beställas för grupper – se hemsidan!

Ulvhälls Herrgård välkomnar dig som vill uppleva ett genuint 
gästgiveri med personlig service och kvalitet. Maten är lagad 
med lokala råvaror som skiftar med årstiderna. Den ska ha en 
 identitet och kunna spåras till lokala producenter. Vid påsk, 
 midsommar och jul serveras traditionellt smörgåsbord och här 
finns många aktiviteter för stora som små. 

Nybyggd basturelax och Salong Aurum Aqua lockar med 
 skönhetsvård av diplomerade terapeuter.

I hjärtat av Mälardalen ligger de inbjudande småstäderna med 
historisk bebyggelse i kombination med ett modernt affärsliv. Ett 
varierat utbud av unika butiker, kulturupplevelser, restauranger 
och caféer för alla smaker. Närheten till vatten och friluftsliv 
 erbjuder något för de flesta. Titta i evenemangskalenden på 
hemsidan för att se vad som är på gång!

Sumatratigern kommer från Asien och är en av många 
 spännande och exotiska djurarter i Parken Zoo, Eskilstuna. Möt 
dem alla på riktigt, riktigt nära håll i djurparkens fyra världsdelar. 
Upplev också nöjesparkens roliga  attraktioner, Lek&Lär-området 
Kalle  Kunskaps Ordköping, det tempererade badet och alla 
 artistfavoriter.

I Nyköping har du nära till naturen, svinga dig upp på häs tryggen 
eller kom så nära havet det bara går i en kajak. Bejaka barnslig-
heten och hoppa på höskullen med barnen på Palstorps hage. På 
slotten runt Nyköping lyssnar du på musik i sommarnatten och 
äter ekologiskt. Coola inredningsprylar och retrokläder hittar du 
på Storgatan! På Visitnykoping.se hittar du mer.

De vilda djuren väntar på ert besök på Nordens största djurpark, 
Kolmården. På Best Western Blommenhof Hotell i Nyköping 
 njuter ni av pool, relax, bastu, biljard och sällskapsspel. Utanför 
dörren lockar lekparken. På kvällen finns en härlig buffé i 
 restaurangen. 

Ett Kolmårdenpaket kostar 2 370 kronor per paket och 
inkluderar: 
•  2 vuxna och 2 barn
•  Övernattning med frukost
•  Godis & överraskning till barnen
•  Entré till Kolmården
•  Matsäck till hela familjen
•  Eftermiddagskaffe i lobbyn
•  Fri tillgång till pool och relax

SöRMLAND

Upplevelser i Sörmland
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NÄRKE

Jubileumssommar i örebro
Under sommaren bjuder örebro på ett glittrande jubi leum 
med både kunglig och fransk touch. I år firas 200-årsminnet 
av det histo riska riksmöte i örebro då den förste Bernadotten 
valdes till svensk tronföljare. 

1810 var Sverige i djup kris. Riket hade just 
kluvits på mitten sedan Finland erövrats av 
Ryssland. Gustav IV Adolf hade avsatts och 
eftersom den nye kungen Karl XIII var 
barnlös, samlades riksdagen i Örebro för att 
välja en ny tronföljare. Där valdes 
Napoleons marskalk Jean Baptiste 
Bernadotte som senare antog namnet Karl 
XIV Johan.

Jubileets höjdpunkt är jubileumsdagen 
den 21 augusti, på dagen 200 år efter det 
historiska valet. Örebro får då besök av hela 
kungafamiljen, och Daniel Westling, som 
gör ett av sina första offentliga fram-
trädanden i sin nya roll som prins. Även 
ärkebiskopen, talmannen och tiotusentals 
besökare samlas för jubileumshögtiden som 
följs av en stor folkfest med en flera timmar 
lång konsert mitt i city, med det vackra 
slottet som fond.

Firandet pågår under hela sommaren. På 
slottets teatervisningar kan du träffa Karl 

VILL DU VETA MER?
För turistinformation, paket- och rums-
bokning kontakta: Örebrokompaniet.
Adress: Olof Palmes torg 3, Örebro.
Telefon: 019-21 21 21
Hemsida: www.orebrotown.com

Johan och på temat ”Folkets väl, folkets 
val?” berättar Örebro länsmuseum den 
fascinerande historien om den franske 
advokatsonen som blev kung av Sverige. 
Museet visar också ”Design Bernadotte”, 
om Sigvard Bernadottes framstående 
design. Du kan också följa med på 
stadsvandringar, njuta fransk mat, se Karl 
Johans sommarslott i Askersund och må 
som en prins hela sommaren!

Mer än en fest
Sommaren i Örebro är mer än firande. Upp-
levelsebadet Gustavsvik är en av Sveriges 
mest besökta turistattraktioner. Dyk ner i en 
av poolerna och stå öga mot öga med en 
haj. Kasta dig utför vild vattenforsen, prova 
klätterväggen, testa den helt nya, över 100 
meter långa vattenrutschbanan eller ta det 
lite lugnare i vattenleklandet. Fortsätt till 
Europas största inomhuslekland, Lek- och 
Buslandet, med spännande klätterställningar, 

jättelika bollhav, tunnlar och piratskepp 
med softballkanoner.

Det klassiska vattentornet Svampen 
 bjuder på experiment om vatten för hela 
familjen och en härlig utsikt. En fantastiskt 
utsikt har du också från den 100 meter 
höga Kvarntorpshögen utanför Kumla. Här 
har en gammal slagghög förvandlats till 
Sveriges häftigaste skulpturpark. 

Gå in på www.orebrotown.com och boka 
ditt Örebropaket redan idag. Sommarens 
upplevelser behöver inte kosta mer än en 
dryg tusenlapp per familj!
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VÄSTMANLAND

Västerås – staden 
där allt händer
Västerås har en 1000-årig historia och en framtid att räkna 
med. Det här är staden där människorna känner att allt är 
möjligt. Här springer man ner för husväggar, sover under 
vattnet och dessutom är vikingarna är tillbaka.

Här finns slott, Sveriges största forntida 
gravhög, Vallby Friluftsmuseum och en 
domkyrka som har fått tre stjärnor i Guide 
Michelin. Västerås har bra shopping, 
 underbara strandpromenader med mysiga 
 restauranger och caféer och man kan ta 
 båten från city till många av skärgårdens 
alla öar. Här kan du bo i undervattens-
hotellet Utter Inn, Hotell Hackspett högt 
upp i en ek, på B&B bland vikingarna och i 
en stuga mitt i Västerås nya djurpark.

Allt händer i Västerås
Utmana dig själv i ett Vertical Run, här 
springer du ner för en 25 meter hög 

VILL DU VETA MER?
Kontakta Västerås Turistbyrå.
Besöksadress: Kopparbergsvägen 1
Telefon: 021-39 01 00 
E-post: malarstaden@vasteras.se
www.vasterasmalarstaden.se

VILL DU VETA MER?
För att boka stuga eller hotell:
Telefon: 0581-120 50.
Hemsida: www.bergslagen.se

 husvägg. Till sommaren får Västerås tre nya 
besöksmål med aktiviter som passer både 
stora och små. Kungsbyn, en djurpark med 
kor, getter, vildsvin och flera andra djur. 
Missa inte en tur i älghägnet.

Tidö leksaks- & seriemuseum  
Här finns Europas främsta samling av  antika 
leksaker samt en utställning i form av 

 serierariteter och skulpturer i naturlig 
 storlek av till exempel Bamse, Tintin och 
Lucky Luke.

Frösåkers Brygga 
– där vikingarna bor  
Här möter du riktiga vikingar, tar del av fint 
hantverk, gräddar bröd över öppen eld och 
åker vikingabåt.

Det är något speciellt 
med Bergslagen!

Upptäck vildmarken och fisket i Kloten, 
paddla kanot, vandra på Bergslagsleden 
 eller bara njut av stillheten. Är du ute efter 
något utöver det vanliga får du inte missa 
guldvaskning eller Opera på Skäret i 
 Kopparberg.

Upplev Bergslagens historia i Pershyttan 
med ett besök under jord i Lockgruvan. 
 Trästaden Nora är en nostalgisk småstad 
där du kan njuta av god glass, mordvandra 

eller ta en tur med veterantåg. Mer njutning 
finns att få i Grythyttan, Loka Brunn eller på 
någon av bygdens herrgårdar. Här kan du 
både äta gott och bo bekvämt. Låt ditt 
 nästa sommaräventyr utspelas i Bergslagen 
– börja med att beställa deras katalog!

Vill du ha lugn och ro, komma lite närmare 
naturen eller bara ha en plats att utgå ifrån 
när du ska göra dina utflykter? Stugor finns 
från 1 855 kronor per vecka.

Visst är naturen i Bergslagen speciell,  mystisk och trolsk. 
Gröna skogar och blå sjöar fulla med naturliga upplevelser, 
perfekta för vandring, fiske, bad och rekreation. 
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OCH SEDAN SKA VI TILL LEKLANDET.
Mariebergsskogen med lekträdgården och lillskogen, det stora leklandet på Nöjes-
fabriken, bad i Sveriges största sjö eller i älven mitt i stan. Båtbussar, restauranger 
och mängder av upplevelser som passar när hela familjen är med. Med solen som 
ständig följeslagare, är Karlstad ett resmål på allas villkor – så länge orken räcker.

VÄRMLAND

Arvika Turistbyrå
Telefon 0570-817 90
Filipstad Turistbyrå
Telefon 0590-613 54
Forshaga Turistbyrå
Telefon 054-17 20 75
Grums Turistbyrå
Telefon 0555-420 67
Hagfors Turistbyrå
Telefon 0563-187 60

Hällefors Turistbyrå
Telefon 0591-120 01
Karlskoga/Degerfors Turistbyrå
Telefon 0586-614 74
Karlstad/Hammarö Turistbyrå
Telefon 054-29 84 00
Kils Turistbyrå
Telefon 0554-191 90
Kristinehamns Turistbyrå
Telefon 0550-881 87

Morokulien Infocenter
Telefon 0571-283 70
Munkfors/Ransäter Turistbyrå
Telefon 0563-54 10 81
Storfors Turistbyrå
Telefon 0550-651 50
Sunne Turistbyrå
Telefon 0565-167 70
Säffle Turistbyrå
Telefon 0533-68 10 10

Torsby Turistbyrå
Telefon 0560-105 50
Årjängs Turistbyrå
Telefon 0573-141 36

Hemsida: www.varmland.org

Välkommen till Värmland!
Här finns aktiviteter för alla 
smaker och åldrar, både på 
land och på vatten.

Plaska och lek med barnen i Sunne 
Vattenland, åk skidor inomhus i Fortum Ski 
Tunnel Torsby, njut av tystnaden i Värmlands-
skogarna, glid fram på vattnet i en kanot eller 
på en flotte. Var med på hisnande upplevelser 
i en äventyrsbana, utforska norra Vänerns 
skärgård och följ med på en öluffartur. 

Kulturen flödar i hela Värmland på konst-
museer, i hantverksbutiker och i parker och 

VILL DU VETA MER?

trädgårdar. Här hittar du massor av 
spännande evenemang: Arvikafestivalen, 
Ransätersstämman, STCC och Gammelvala, 
bara för att nämna några.
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Rottneros Park: 0565-602 95 • www.rottnerospark.se | Västanå Teater: 0565-68 82 89 • www.vastanateater.se
Sunne Vattenland: 0565-142 80 • www.sunnevattenland.se | Mårbacka Minnesgård: 0565-310 27 • www.marbacka.com

Sunne Turism: 0565-167 70 • www.sunne.info  |  Sunne golfklubb: 0565 18 29 82 • www.sunnegk.se

Sunne Vattenland är det lag på att alla ska ha roligt. Här fi nns vattenrutsch-
banor och attraktioner för försiktiga barn, våghalsiga ungdomar och stelbenta 

vuxna.  Från den löjligt snabba Fritt Fall till den äventyrliga barnpoolen.  
Kom en heldag och lek tills kroppen domnar. När orken sinar kan du proppa 

magen full med glass och korv och slappa i en härlig solsäng.

Mårbacka Minnesgård - Låt dig inspireras av Nobelpristagaren Selma 
Lagerlöfs framåtanda, både som författare och företagare. Västanå Teater 

- spelar i år Shakespeares “En midsommarnattsdröm” i den fantastiska 
BerättarLadan. Rottneros Park - Trädgårdsfestivalen 19- 20 juni 
och de nya idéträdgårdarna. Fryksdalsdansen - 28- 31 juli är 

Årets dans- och nöjesfestival. Sunne golfklubb med kanske 
Värmlands vackraste banor vid Frykens strand.

www.selmahotel.se 
0565 68 88 00

www.sunneswecamp.se 
0565 167 70

www.frykenstrand.se 
0565 133 00

www.selmaspa.se
0565 166 00

www.broby.nu 
0565 133 70

www.lansman.com
0565-14010
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Välkommen till Scandic 
Hasselbacken
Hotellet är lummigt beläget på Djurgården mitt i stan. 
Koppla av i våra mysiga rum för både par och familjer. För 
barnen finns det en stor trädgård, sandlåda och lekrum. 
Njut av god mat och dryck från vår grill eller förgyll din 
helg med en härlig brunch. Ett stenkast från hotellet 
 ligger Gröna Lund, Skansen, Vasamuseet och många fler 
sevärdheter för både stora som små.  Välkommen!

Junibacken  
– sagolekhuset  
på Djurgården 
Kom och upplev en magisk dag i vårt 
 sagolika hus. I centrum står Sagotåget 
och Astrid Lindgrens fantastiska sagor, 
men du får även träffa många andra 
 berömda figurer som till exempel Alfons 
Åberg, Mumin och många fler. 

Här får sagans figurer liv, man får leka 
och stoja, mysa och rysa, upptäcka och 
lära, och se barnteater – varje dag visar vi 
hela fem teaterföreställningar! 

Till Aquaria åker du med buss 44, 47 eller Djurgårdsfärjan. Vill du veta mer? Telefon: 08-660 90 89 Hemsida: www.aquaria.se  

Junibacken har öppet året runt. Vill du veta mer?  
Telefon: 08-587 230 00 Hemsida: www.junibacken.se

Telefon: 08-517 343 14 E-post: hasselbacken@scandichotels.com 
Fax: 08-517 343 88 Hemsida: www.scandichotels.se/hasselbacken

Djurgården

En upptäcksfärd 
för hela familjen! 

Vandra genom en levande regnskog med natt och 
dag, åska och regn. Följ floden där jättemalar, 
stingrockor och pirayor bor. Ut till mangrove-
träsket där du kan titta på sprutfiskar och fyrö-
gonfiskar. I havsakvariet bor hajarna tillsam-
mans med massor av småfisk och muränorna 
Bengan och Sixten. Guidefilm, Café med 

 panoramautsikt och butik med roliga presenter. 

Djurgården är alltid en upplevelse. Här finns museer 
och nöjen för alla åldrar, restauranger och kaféer att 
äta gott på och museibutiker att handla i.
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Kom och njut av Skansen! Här finns vilda 
och tama djur, historiska gårdar och hus från 
Lappland till Skåne. Här finns också Allsång 
på Skansen, konserter och dans om sommar-
kvällarna. Upplev vimlet,  stämningen och 
 traditionerna kring Midsommar, National-
dagen och Höstmarknaden.

För våra allra minsta och viktigaste gäster 

Hoppa på en av våra Hop-On Hop-Off båtar 
som tar dig runt bland Stockholms sevärd-
heter på ett lätt och smidigt sätt. I biljetten 
ingår obegränsat antal på- och avstigningar 
under ett dygn. Båten stannar vid noga 
 utvalda platser, och på Djurgården stannar 
vi vid Vasa Museet och Gröna Lund med 
gångavstånd till Skansen och Aquaria 

Till Skansen åker du med buss 44, 47 eller färja från Nybroplan eller Slussen. 
Vill du veta mer? Telefon: 08-442 80 00 Hemsida: www.skansen.se

Dagliga avgångar till Djurgården från Nybroplan 30 april – 26 september. 
Vill du veta mer? Hemsida: www.stockholmsightseeing.com 

Varför sjönk 
Vasa?
Hur mycket av Vasa är original? 
Vad berättar Vasas 700 skulp-
turer? Hur mår Vasa idag?

Finn svaren och mycket mer i 
Vasamuseet – Skandinaviens 
mest besökta museum. Guidade 
visningar och filmen om Vasa 
på flera språk varje dag. 

Det finns även en dramati-
serad visning i mp3-format att 
ladda ner på vasamuseet.se. 
Vad  hände när hon låg på 
 havets botten? Vad hände när 
hon togs upp? Vad väntar i 
framtiden? Vad säger forskarna?

Vill du veta mer? Hemsida: www.vasamuseet.seGröna Lunds Tivoli har öppet 24 april–19 sept 2010. Adress: Lilla Allmänna Gränd 9 
Vill du veta mer? Telefon: 08-587 501 00 Hemsida: www.gronalund.com

Med numera sex berg- och dalbanor finns det en för 
varje åldersgrupp och modighetsgrad. Klassiker som 
Lustiga Huset, Kärlekstunneln och Spökhuset samsas 
med Insane, Jetline, Vilda Musen, och en mängd andra 
attraktioner för både små och stora gäster.

Sommaren på Gröna Lunds Tivoli är 
fylld av populära artister, dansband, 
barnunderhållning, femkamp, 
 lotterier och inte minst 32 
spännande 
attraktioner. Årets 
nyhet är en stor 
berg- och dalbana 
för de allra minsta 
barnen; Tuff-Tuff Tåget!

Välkommen till Stockholms roligaste plats 
– Gröna Lund!

finns Lill-Skansen, ponnyridning, lekparker, 
Galejans tivoli och Barnens allsång.

I museibutiken säljs hantverk och svensk 
design. På kaféer och restauranger serveras 
god mat och dryck.

Skansen har öppet alla dagar året runt!

Skansen – en höjdpunkt i Stockholm Åk till Djurgården med Stockholms vackraste båtar
 Vattenmuseum. I biljettpriset ingår även 
 erbjudanden som gäller till flera av Djur-
gårdens attraktioner. Det går också bra att 
köpa en enkelbiljett till Djurgården.

Cirkus – www.cirkus.se
Parkteatern – www.stadsteatern.stockholm.se
Handarbetets Vänner – www.hv-atelje.com
Rosendals Trädgård – 
www.rosendalstradgard.se
Rosendals Slott – www.kungahuset.se

Wärdshuset Ulla Winbladh – 
www.ullawinbladh.se
Liljevalchs Konsthall – www.liljevalchs.com
Gröna Lunds Tivoli – www. gronalund.se
Nordiska Museet – www.nordiskamuseet.se
Djurgårdsbrons sjöcafé – 
www.alltomstockholm.se

Prins Eugens Waldemarsudde – 
www.waldemarsudde.se
Kungliga Djurgårdens Förvaltning – 
www.kungahuset.se
Wasahamnen – www.wasahamnen.se

Välkommen till Kioskerna på Djurgårdsslätten

Så här kommer du lättast till Djurgården:
• Färja går från Nybroplan och Slussen
• Djurgårdsfärjan går året runt från Slussen
• Museispårvägen går från Norrmalmstorg, 
www.ss.se
• Med buss åker du linje 44 från T-bana 
Karlaplan eller linje 47 från City/T-Centralen
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STOCKHOLM

Upptäck de Kungliga sommarslotten 
i Kungliga nationalstadsparken  
I Kungliga nationalstadsparken är tre Kungliga sommarslott 
belägna. Tillsammans ger de en inblick i kunglig historia och 
inredningskonst från 1600-tal till 1900-tal.

Gustav III:s Paviljong i Hagaparken är en 
av höjdpunkterna i svensk inrednings-
historia och ett av de bästa exemplen på 
den sengustavianska stilen. Paviljongen 
 ingick i Gustav III:s storslagna planer för 
Haga parken. Det var från detta lustslott 
som Gustav III begav sig till den ödesdigra 
 maskeradbalen 1792.

VILL DU VETA MER?
Slotten visas juni–14 sept: tisdag–söndag vid guidade visningar kl. 12, 
13, 14 och 15
Entréavgift: 70 kronor per slott, kombinationsbiljett tre slott: 140 kronor
Telefon: 08-402 61 30 vardagar kl. 9–12
Hemsida: www.kungahuset.se

Rosendals Slott på Kungliga Djurgården 
byggdes som lustslott åt Karl XIV Johan på 
1820-talet, att sommartid fly storstadslivet 
kring Kungliga Slottet i Gamla stan. Slottet 
har bevarats utan större förändringar vilket 
ger prov på landets främsta exempel på 
 empirestil. 

Ulriksdals Slott vid Edsvikens strand är 
Sveriges modernaste 1600-tals slott. Här 
finns rum med inredningar från 1800-talets 
barockpastischer blandade med rum präg-
lade av 1920-talets funktionella inredning. 
Omtalat är det Stora Vardagsrummet som 
var stockholmarnas bröllopsgåva till kron-
prinsparet Gustaf Adolf och Louise, inrett av 
Carl Malmsten. I sommar visas en utställ-
ning i ord och bild på slottet, om kungliga 
bröllop genom tiderna och i slottsparken 

blir det Sommarsalong med idéträdgårdar 
och en blomsterutställning med Kungliga 
brudbuketter.

Samtliga slott är omgärdade av härliga 
parker och naturområden och i omgivning-
arna finns kaféer och restauranger. På slot-
ten kan du köpa souvenirer och litteratur 
med kunglig anknytning och på Ulriksdals 
slott finns även den officiella bröllopsserien 
till försäljning.

Ulriksdals Slott.

Rosendals Slott.

Karl XIV Johans sängkammare, Rosendals Slott.

Vardagsrum, Ulriksdals Slott.

Gustav III:s Paviljong.
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DALARNA

Fyra leoparder och tio dussin strutsar 
– vilken rövarhistoria

I Dalarna möts gamla traditioner och nya, vilda idéer. Det ger 
en härlig blandning av välbeprövade recept och kreativa ut-
maningar; skinnarspel, konsthantverk, strutsuppfödning och 
inomhussurfing är exempel på upplevelser det varierande och 
utmanande landskapet erbjuder. Så det är inte för inte som 
Dalarna är ett av landets mest populära turistmål –  oavsett 
om du reser som barnfamilj eller i sällskap med vuxna.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Turistinformation Dalarna.
Telefon: 023-640 04
E-post: turistinformation@dalarna.se
Hemsida: www.dalarna.se/turism

Även 2010 bjuder Orsa Björnpark på en 
uppseende väckande nyhet då förra årets 
storsatsning på isbjörnar följs upp med 
Europas största leopardanläggning, Leopard 
Center. Här får man stifta bekantskap med 
de vackra, ståtliga och de utrotningshotade 
persiska leoparderna. Invigningen sker den 
22 juni. 

Strutsar som hänför både barn 
och vuxna
En annan form av vilt hittas hos Sahlins 
Struts i Borlänge. Här nappar de flera 
hundra stolta och nyfikna strutsarna tag i 
allt de kommer åt. Dessutom kan du 
provsmaka delikatesser på gårdens café 
och handla prylar i butiken, matvaror och 
produkter med råvaror från strutsen som 
utgångspunkt.

Från jazz till rock´n roll
I slutet av augusti sätts hela Tällberg i 
gungning när några av Sveriges främsta 
jazzartister framträder under bar himmel, 

med den storslagna utsikten som fond.
Som sig bör har Dalarna mycket mer musik 
att erbjuda. Dalhalla, Sveriges mest annor-
lunda konsertarena, erbjuder musikaliska 
upplevelser för de flesta smaker. Något som 
kan passa hela familjen är musikaläventyret 
Karl-Anton och Piraterna, en riktigt spän-
nande sjörövarhistoria. Eller vad sägs om 
Musik vid Siljan som funnits i över 40 år, 
Peace & Love-festival när sommaren är som 
varmast och Rockstad Falun. Dalarna är 
musik, riktigt bra musik.

Textil, färg och sten
Dalarna förknippas också starkt med konst. 
Carl och Karin Larsson är tillsammans med 
Anders Zorn några av de mest erkända 
konstnärerna och förtjänar alltid ett besök. 
På Carl Larsson-gården med konsthallen 
Kvarnen presenteras textilutställningen 
Samlade Sekunder, hur tiden kan bli 
högaktuell och helt utan betydelse på en 
och samma gång när lusten och ivern griper 
tag. I sommar kan länet dessutom locka 

med Avesta Art, årets konsthändelse i 
Verkets suggestiva miljö. Här skapas rum 
för alla sinnen av både nationella och 
internationella konstnärer med ”rendevouz” 
som tema.

Låt dig svepas med i färger, toner och ljus 
som för alltid kommer att leva kvar i ditt 
sinne. Mycket varmt välkommen till Dalarna 
i sommar!
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DALARNA

Idre bjuder på äventyr 
för hela familjen

Vita forsar för rafting, kalfjäll för vandring och Sveriges 
 högsta vattenfall. Det är svårt att sammanfatta området 
runt Idre sommartid eftersom det innehåller så mycket. Det 
fina boendet och det faktum att både barn och vuxna hittar 
äventyr är det som sticker ut. 

Till Idreområdet hör Särna med Sveriges 
högsta vattenfall Njupeskär i söder till 
Grövelsjön med Dalarnas högsta berg 
Storvätteshågna i norr. Mitt emellan ligger 
samlingspunkten Idre med Idre Fjäll som 
det stora navet med boende och aktiviteter 
för hela familjen. 

Boende i både slott och koja
Möjligheterna att hitta just vår koja känns 
oändliga när jag tittar bland boendet på 
Idre Fjäll. Allt från timmerstugor för sex 
 personer till stugor för upp till 30 personer. 
Varför tog jag inte med mig våra goda 
 vänner upp? Gott om utrymme i alla ära 
men utsikten mot Norge från fjällets 
 sydsluttning är imponerande. 

Skidåkerskan Pernilla Wiberg har också 
sitt eget hotell här. Trots att hennes hem-
mabacke ligger i Norrköping har hon byggt 
hotell i Idre. Hotellet ligger också, precis 
som det mesta boendet på sydsluttningen 
av fjället. Den största fördelen med att bo 
på hotellet är loungen med brasan som är 
en perfekt plats att avsluta dagen om du 
har blivit blöt. Mer om att bli blöt senare. 
En annan mysig plats är relaxen med  ång- 

VILL DU VETA MER?
Idre by ligger 15 mil från Mora längs med 
riksväg 70. På sommaren finns det flera 
hundra aktiviteter i området där många 
passar bra för den aktiva familjen. 
Idre Fjälls hemsida: www.idrefjall.se 
Idre kommuns turistwebb: www.idre.se

och torrbastu och en avsvalkande kallpool 
på 17 grader. 

Blöta äventyr
Vi börjar veckan på hästryggen tillsammans 
med Östen som basar i stallet. Östen är 
som hämtad ur en vilda västern-film och vi 
känner oss trygga när vi rider tillsammans 
med honom över myren, genom skogen ner 
mot Burusjön. När vi kommer fram till den 
avlånga sjön Burusjön ska vi bada 
tillsammans med hästarna. Vi klär om både 
oss själva och hästarna och ger oss ut i 
vattnet, vilken upplevelse! 

Dag två börjar med att vi packar in oss i 
bilen med vandringsskor på fötterna. Vi 
ställer in GPS-en och styr mot Njupeskär. 
Det här har vi hört talas om. Sveriges 
 högsta vattenfall håller vad det lovar. Efter 
en lätt vandring genom olika fjällmiljöer på 
2 km kommer vi fram till fallet. Vattnet  faller 
nästan 100 m och går du för nära blir du 
garanterat blöt. Missa inte naturrummet 
och caféet efter turen.

En annan halvblöt vandringstur startar på 
båten M/F Sylöra som tar oss över Grövel-
sjön till dess norra ände där vi spanar efter 

flygplan från andra världskriget och blickar 
ut över den storslagna fjällvärlden innan vi 
vandrar tillbaka längs Salsfjällets fot till 
 parkeringen nedanför Grövelsjöns fjällstation. 

Från en blöt aktivitet till en annan. Vi gör 
oss redo för en forsränningstur i Trysilälven 
på andra sidan landsgränsen. Vi samlas mitt 
i Idre by där vi får säkerhetsgenomgång och 
utrustning från Nordäventyrs guider. Jag 
 inser att det inte är en barnlek att ge sig ut 
på en forsande älv och det här är inget för 
den vattenrädde. Med våtdräkt, hjälm, 
 flytväst och paddel i handen kämpar vi oss 
genom forsen. Skummet yr på forsens 
 vågade vågade våg. Efter att vi passerat 
forsar som enligt guiden kallas 

 ”Skriv maskinen” och ”Älvbrohålet” lugnar 
 vattnet ner sig och vi parkerar flottarna på 
stranden intill en kåta. I kåtan brinner elden 
och den varma maten hjälper till att värma 
oss inifrån.

Under vår vecka i Idre lyckades vi hitta 
något för hela familjen. Spännande  utflykter 
och aktiviteter på hög nivå som höghöjds-
banan och klätterväggen eller betydligt mer 
jordnära som turen från Grövelsjöns Fjäll-
station. Magen får också sin beskärda del 
av upplevelser. Goda matmöjligheter finns 
från Särna upp till Grövelsjön. Missa inte 
PW Kök & Bar på Idre Fjäll, den samiska 
restaurangen Njalla i Idre by och Grövel-
sjöns Fjällstation med sin KRAV-märkta 
 restaurang som sticker ut ur mängden.

Foto: Idre Fjäll
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Norrland
Lappland ................................Swedishlapland.com, Vasterbotten.net
Norrbotten .............................Swedishlapland.com
Västerbotten ..........................Vasterbotten.net
Jämtland ................................ Jamtland.se
Härjedalen ............................. Jamtland.se
Ångermanland .......................Visitnorrland.se
Medelpad ..............................Visitnorrland.se
Hälsingland ............................Halsingland.se
Gästrikland ............................Gastrikland.com
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BOKNING 
Tfn 0247-138 00 eller www.leksandstrand.se

info@leksandstrand.se

I hjärtat av Dalarna, vid Siljans södra strand och granne med Leksands Sommarland, ligger en av 
landets absolut mest natursköna camping & stugbyar. Nära till allt vad Dalarna och Siljansbygden har 
att erbjuda och det bara några timmars bilresa från Mälarregionen. Genuint, naturskönt och fyllt av 
upplevelser för alla åldrar. Kort och gott en upplevelse lite utöver det vanliga.
 Välkommen till Leksand Strand och upplev Dalarna från sin vackraste sida!

VECKOKORT 

SOMMARLAND

399:- GOLFPAKET

FÖR HELA

FAMILJEN

MUSIK 

VID SILJAN 

CLASSIC

CAR WEEK

HIMLASPELET

GRANNE MED SOMMARLAND
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VILL DU VETA MER?
För mer information och attraktiva 
 boendepaket:
Telefon: 060-658 58 00
Hemsida: www.visitsundsvall.se

Välkommen till Sundsvall – Norrlands huvudstad!
Sundsvall är en stad för alla. Här hittar du den perfekta 
blandningen av storstadspuls och idyllisk natur, med aktivi-
teter för alla åldrar.

Norrlands nöjesmetropol nummer 1 bubb-
lar av aktiviteter i sommar. 10 juni öppnar 
 Nordens häftigaste äventyrsbad med bland 
annat Europas första Surfstream – det 
 närmaste du kommer riktig surfing inomhus.

Får vi också fresta med Norrlands enda 
internationella Casino, Gatufesten (klassiker 
bland stadsfester), Drakfestivalen, Drag-
racing, Sundsvall Open Trot (oslagbar trav-
fest), och mycket mer. Sundsvall är också 
Norrlands café- och restaurangtätaste stad.

Norrlands häftigaste 
shopping
I Sundsvalls vackra stenstad kan du flanera 
bland 200 butiker, bland annat Norra 
 Sveriges största citygalleria. Strax norr om 
Sundsvall ligger Birstas gigantiska handels-
område där shoppinglystna gör sina fynd i 
allt från IKEA till Norrlands största 
 köpcentrum – Birsta City, Sveriges mest 
 populära köpcentrum 2010.

Kombinerar havsbadsparadis 
med älv och skog
Sundsvall erbjuder norrländsk natursommar 
när den är som bäst. Sundsvall är till exem-
pel utsett till Sveriges friluftskommun 2010. 
Här finns vidsträckta sandstränder och 
långgrunda bad. Här finns en stadspark 
med djurhagar, utsiktstorn och lekparker. 
Naturälskaren färdas längs några av 
 Sveriges vackraste turistvägar, såsom 
I ndalsleden (ett eldorado för friluftsliv längs 
riksväg 86/87) och Kustvägen (en 75 
 kilometer unik kustremsa mellan Mellan-
fjärden och Svartvik). 

MEDELPAD

Gästrikland

Wij träd-
Gårdar

 mackmyra
svensk 
Whisky

älvkarleby höGbo 
bruk

sveriGes 
fänGelse-

museum

sveriGes 
järnväGs-

museum

Du är bjuden på bröllop!
sagorna firas bröllopen alltid i dagarna 
tre. Vår kärlekssaga sträcker sig över hela 
sommaren men kulminerar den 19 juni 

med en stor bröllopspicknick på Wij Trädgårdar i 
Ockelbo när ortens son Daniel Westling gifter 
sig. Dit är du självklart välkommen, precis så 
sommarvackert bröllopsklädd som du själv 
önskar. Kanske sår då också kärleken till det 
omgivande landskapet, till människorna och 
besöksmålen i Gästrikland ett frö hos dig! 

Förälska dig i  Wij Trädgårdar, aporna på 
Furuvik, whiskyn på Mackmyra, loken på 
Sveriges Järnvägsmuseum eller folklivet på 
Högbo bruk. Känn lusten spira vid toppen av 
Kungsbergets pister eller vid stranden av 
Älvkarlebys forsar. Låt dig fängslas av 
Sveriges Fängelsemuseum. 

Välkommen till dina kära vänner  
– Ockelbo med grannar!

kunGsberGet  

furuvik

love.ockelbo.se
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GÄSTRIKLAND

Björk&Berries produkter består av 100% 
naturlig parfym med tonvikt på  råvaror från 
Sverige. Björk, smultron, blåbär, lingon, 
hjortron och honung bildar till sammans 
med det vitaliserande vattnet från Stanna 
Källa basen till en naturlig doftupplevelse. 
De unika dofterna komponeras av 
Björk&Berries svenske parfymör Pierre Wulff 
i New York och ingår sedan i pro dukterna 
som tillverkas i Sverige. I Högbo Bruk 
 utanför Sandviken hittar du Skandinaviens 
enda DoftDesignCenter. Här får du följa 

 råvarans färd från naturen där den plockas 
ute i  skogen till den färdiga  produkten i 
 butikshyllan. Låt dig fascineras av skill-
naden mellan naturlig och syntetisk parfym, 
hur 100% naturliga dofter tas fram och hur 
tillverkningen av naturliga pro dukter går 
till, du kan även skära och prägla din egen 
tvål. Den guidade visningen  avslutas i den 
exklusiva konceptbutiken med stora fönster 
mot den inspirerande  naturen precis 
 utanför. Ingenting kan  jämföras med 
 naturens egna dofter!

VILL DU VETA MER?
Öppettider: Må-fre 11.00–17.00, Lö–Sö 11.00–15.00 
Förboka gärna en kostnadsfri guidad dofttur!
Hans Hiertas väg 18, Sandviken
Telefon: 026-21 51 51 
Hemsida: www.bjorkandberries.com

VILL DU VETA MER?
Boka upplevelsepaket på Högbo Brukshotell
Telefon: 026-24 52 00 
Hemsida: www.hogbobrukshotell.se

Naturens 
egna dofter!

Högbo Brukshotell – ett frilufts
paradis med smak av livets goda
Högbo Bruk är en unik kombination av natur, aktiviteter och 
kulturhistoria. Samlat på bruket finns massor av spännande 
aktiviteter. Varje dag, året om.

Här kan ni paddla kanot, bada, trekcykla, 
åka längdskidor, spela golf eller besöka 
 något av de gamla hantverkshusen smed-
jan, glasblåsarhuset eller kvarnen – allt 
finns på området! 

Vill du hellre njuta i lugn och ro i Högbos-
mysiga SPA, finns en mängd olika behand-

lingar att välja mellan. Eller varför inte kittla 
sinnena med ett besök i Björk&Berries Doft-
DesignCenter mitt emot hotellet.

Högbo Brukshotell är också känt för sin 
fantastiska mat och deras dessertbuffé är i 
svensk toppklass, bara den är väl värd ett 
besök på Högbo Brukshotell.

 

Rälsgatan 1, 026-144615, www.jarnvagsmuseum.se

 En upplevelse för själen

I en lugn och lantlig miljö kan vi erbjuda 
våra gäster en garanterat annorlunda och 
speciell upplevelse. Nyfiken?

Café/restaurang – Övernattningsstugor.

Persbacksvägen 60 | 026-330 96 | www.kybacka.se
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En semester för dig som gillar
det enkla och äventyrliga

Upplev Söderhamns skärgård

Att bo i en stuga i Söderhamns skärgård 
är ingen vanlig stugvistelse. Varje ö har sin 
egen karaktär och bjuder på sin speciella 
uplevelse.

Storjungfrun - i den yttre skärgården dit  
resan i sig själv kan vara ett äventyr. 
Enskär - i mellersta delen av skärgården, 
erbjuder barnvänliga sandstränder.
Klacksörarna - en egen lite skärgård som 
inbjuder till upptäcksfärd.

Information och bokning  
Söderhamns Turistbyrå 
Tel 0270-753 53 

VILL DU VETA MER?
Öppet alla dagar mellan 21 maj–30 
augusti
Telefon Växbo krog: 0278-666 185 
Telefon Växbo Lin: 0278-666 200 
E-post: info@vaxbolin.se
Hemsida: www.vaxbo.se

VILL DU VETA MER?
För att boka boende och upplevelser se 
hemsidan www.halsingland.se

Växbo är en sällsam plats. En bygd sprungen 
ur älvdans, mystik och traditioner. En 
 modern mötesplats för sinnrika och 
nyskapande upplevelser. Ett kontrasternas 
landskap som förbinds av en enda himmels-
blå blomma, linblomman. Precis som de 
starka lintrådarna tvinnas samman för att 
skapa något nytt, förenas välförvaltade 
hantverkstraditioner och bevarade kultur-
historiska platser med nutida arkitektur, 
nyskapande design och ett modernt kök i 
denna trolska dalgång. I vackra Trolldalen, 
där linklappen stampar takten åt älvorna 
på ängen och den moderna arkitekturen 
speglar sig i den gamla kvarndammen är 
det lätt att fyllas av såväl ro som livslust. 
Avnjut en måltid bland gamla kvarnar och 
linberedningsverk. Ta en promenad genom 
mystik och trollskog. Följ linets väg från 
blomma till de vackraste linneprodukter. 

Växbo är platsen där det gamla, det vackra 
och det nya möts i både tid och rum. Allt 
under människohänder.

Växbo
– i linlandet Hälsingland

HÄLSINGLAND

HÄLSINGLAND
– tid tillsammans

Havet, sjöarna och älvarna, de blånande bergen, det blom-
mande linet… För många människor är detta bilden av 
 Hälsingland.

I Hälsingland paddlar man kanot, fiskar i 
rena vatten, plockar svamp och bär, vandrar, 
cyklar och rider längs gamla stigar. De stora 
skogarna bryts upp av dalgångarnas ljusa, 
urgamla bygder där en rik folkkultur mani-
festerar sig i hantverk, konst och musik.

De magnifika hälsingegårdarna är ett 
starkt inslag i landskapets identitet och är 
väl värda en närmare bekantskap. Bo några 
nätter på en Hälsingegård, ett kultur-

historiskt boende och ta dela av  kulturarvet 
genom gården och de människor du där 
möter. 

Sommaren lång lockar trakten med liv, 
lust, glädje och stillhet. Från lugna  viskvällar 
i den ljusa sommarnatten till rockfester, 
spelmansstämmor, bygdespel och hambodans.

Även barnens Hälsingland bjuder mycket 
att uppleva. De levande fäbodvallarna, 
 djuren och skogen. Barnen stortrivs när de 

får leva en stund ”På gammelmormors tid” 
på Hembygdsgård. Rovdjursparken, under-
jordiska grottor och barnaktiviteter med 
teknik och experiment, är bara några av de 
spännande äventyr som väntar de unga. 

Nytt för i år är Bergcykel Park i Järvsö – 
downhillcykling för hela familjen. Här hittar 
både nybörjare och den mest erfarne 
 cyklisten sin favoritbacke.

Fo
to

: F
ra

ss
e 

Fr
an

ss
on

Fo
to

: L
as

se
 L

an
ke

r

Fo
to

: M
ar

ia
 O

w
én

Fo
to

: n
ne

li 
W

ik
lu

nd



www.vasterbotten.net

Här behöver du inte gå långt för att ha skojRida, vandra, fi ska, bada, leka, pick-nicka. I Västerbotten 
Lappland kan du och hela din familj ha roligt varje dag. 
Kom hit och njut av aktiva upplevelser, god mat och 
vacker natur. 

Lilla BjörkfällsturenTre dagars fjäll- och skogsritt i Vindelfjällens natur-
reservat. Vuxen/barn: 4 395 kr. 070-243 20 47. Leos paket
Weekend på Hotell Aurum, lek och bus på Leos 
Lekland. Vuxen: 825 kr, barn 0 kr. 0910-833 30.Badpaket SkellefteåFamiljerum på Best Western Malmia Hotel, inträde på 

Vitbergsbadet. Vuxen: 420 kr, barn 25 kr. 0910-73 25 00.Familjepicknick på HolmönUpplev sommaridyllen Holmön på cykel. Väska med 
mat och dryck ingår. 490 kr för 2 vuxna och 3 barn. 090-550 15.

Mer info och fler paket fi nns på www.vasterbotten.net. Där kan du också beställa Sommarvägar 2010 – din guide till Västerbotten Lappland. Välkommen.

xna 
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LAPPLAND

VILL DU VETA MER?
Gällivare Turistbyrå
Storgatan 16, SE-982 31, Gällivare
Telefon: +46 970 16660 
E-post: info@gellivarelapland.se
Hemsida: www.gellivarelapland.se

Gällivare – en pärla att utforska flera gånger
Här kan du slappna av i vacker natur, till exempel Dundret, 
Stora sjöfallet, Muddus nationalpark eller Nikkaluokta. Om 
du är aktiv finns det många aktiviteter att välja bland; fiska, 
fotvandra, rida, ta en kajaktur och mycket mer.

Du får oförglömliga minnen om du deltar i 
gruvturen, midnattssolsturen eller om du 
väljer att besöka den samiska kulturen. 
Kontrasterna gör Gällivare till en pärla väl 

och enkla att dela med sig av till vänner 
och bekanta. 

Men det finns mycket mer som varken 
kan beskrivas i ord eller bild, det måste helt 
enkelt upplevas på plats. Till exempel plas-
kandet av fiskar som hoppar, doften av 
hjortronen på myren och vänligheten hos 
människorna du möter.

värd att utforska både en, två och hundra 
gånger. 

I Gällivare finns upplevelser som fastnar i 
minnet, lätta att plocka fram och njuta av 
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WWW.PROFILHOTELS.SE/VIP

RUM från 545:- 
inklusive valfri VIP

För att uppmärksamma dig som vår gäst, ger vi dig inte bara upp till 
40% på våra priser i sommar, vi bjuder på valfri VIP också. Vi har 
laddat varje VIP-kategori med produkter som vi tror passar just dig.
Läs mer på ProfilHotels.se eller ring respektive hotell. 

Detta erbjudande är exklusivt och går endast att boka på 
ProfilHotels.se eller via telefon. 

Gäller under 24 juni och 15 augusti 2010 i mån av plats. 
 

Very Important Persons
VIP

SENIOR VÄNNER

SINGEL

PAR

FAMILJ

GÄNGET

VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP Annons DN Sommar.indd   1 2010-04-16   12:15:28

Skaffa dig ett 
försprång i sommar.

Låt oss ta dig snabbt och smidigt till din semesterdestination, från 399 kronor. 
Eftersom vi fl yger via Stockholms cityfl ygplats Bromma får du mer tid över till 
det sommaren har att bjuda på. Checka in så sent som 10 minuter före avgång om 
du reser med endast handbagage. Lägg på fem minuter om du checkar in bagage. 
Bokningsperiod 1 – 23 maj, reseperiod 17 maj – 29 augusti.

Våra destinationer är: Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Umeå. Boka
med vår mobilbokning, via din resebyrå, 
malmoaviation.se eller på tel. 0771-55 00 10. 
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Tel 0492–798 00, www.alv.se

Astrid Lindgrens Värld är en värld olik allt annat. Här är det alltid nära till glädje, 

lek och skratt, och inte minst till Pippi Långstrump och många andra av Astrid 

 Lindgrens populära figurer.

För det mesta håller de till i sina miljöer runtom i parken, men ibland hittar ni dem 

också på våra scener mitt i något teaterstycke hämtat från Astrid Lindgrens berättelser.

En bit in i juni 2009 invigdes det nybyggda Villa 

Villekulla. Under 2010 står det öppet hela sommaren 

och samtliga helger i september för alla som är sugna 

på att hälsa på hemma hos Pippi, gå ombord på skeppet 

Hoppetossa eller leka på Kurrekurreduttön.

Välkommen till en sagolik värld

Prisexemplet gäller för två dagars entré och en  
natt i campingstuga, söndag–torsdag, perioden  

12/5–4/6. Gäller två vuxna och tre barn.




