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ROLIGA RESMÅL
för hela familjen!

Din bästa sommarguide!

Camping    Kultur    Äventyr~~

ANNORLUNDA camping 

– bästa tipsen

mat kalender
smaker från norr till söder



En del platser är helt 
enkelt mer inspirerande

Hos oss kan du uppleva båtturer på Vänern och Göta kanal, häftiga 
evenemang, shoppping i både gårdsbutiker och i stan, cykeläventyr
i biosfärområdet, hitta din egen badvik, äta lokalproducerad mat, 
fika på fina konditorier och sova gott i sköna sängar. 

www.mariestad.se
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Göta kanal Vadsbo museum Brommö i Vänerskärgården

Båttur på Vänern

Ladda ner 
vår app i din 
Android eller 
iPhone. Sök 
på Mariestad.

Upplev mer!

GONE CAMPING ÄR ETT SAMARBETE MELLAN SCR OCH HRF.

Gone Camping är reseprogrammet för dig som älskar campingsemestern. 
Här tar vi rygg på den erfarne programledaren Martin Örnroth när han letar upp 
dolda pärlor, pulshöjande äventyr och bjuder på massor av camping inspiration. 
Följ med Sveriges enda reseprogram med campingen i fokus genom vårt avlånga 
land och ut i resten av Europa. På Camping.se kan du se alla avsnitt.
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Sommarsverige! Bara namnet får hårstråna 
på armarna att resa sig. Och snart är den här, den svenska högsommaren. 

I år vill vi locka fram barnasinnet i dig och bjuda dig på aktiviteter, äventyr och avkoppling ifrån hela 
vårt vackra land, från norr till söder, från öst till väst.

När jag var liten spenderade jag somrarna barfota i dikena, plockandes smultron på strån medan det 
nybadade håret torkade i vinden. Nuförtiden blir det kanske mer smultron i skål än smultron på strån. 
Men det är en gourmetmåltid det också. För mer sommarsmaker, kolla in vår stora Matkalender på 
sidorna 8-11. Där tipsar vi om sommarens mumsigaste aktiviteter, alla med kulinariska förtecken.  

Barndomens camping i tält, med myggspray, ficklampa och en fuktig sovsäck kanske inte lockar alla 
lika mycket nu som då. Men campa kan du göra för det. Bläddra fram till sidan 6 och läs om lyxig, knasig 
och barnslig camping för alla åldrar. 

Linda Eriksson
Redaktör

– från norr till söder, från öst till väst
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KNASCAMPA

Lev som en pirat
Vid havet, strax söder om Strömstad, kan du 
verkligen få utlopp för din inre pirat. Bo lika 
brokigt som en bohuskapare i Piratbyn eller 
mer äventyrligt, i kojor i träden som man når via  
hängbroar! När magen kurrar kan du stilla hungern  
på en av Sveriges häftigaste restauranger i bohus-
länsk piratmiljö. Och som om inte det räcker, så 
finns här en alldeles egen nöjespark – Daftöland.

Flott boende 
Om du inte vill välja mellan husvagn, husbil eller 
båt kan du ta med fordonet ut på sjön! Hyr en 
flotte med bastutunna att parkera på och leta 
upp den bästa badplatsen. Flottarna är utrustade 
med både motor och badstege, utemöbler och 
grill. Från och med maj flyter de unika flottarna 
omkring på Sveriges djupaste sjö Hornavan.

Stubbigt men skönt 
Vill du göra nåt riktigt ovanligt, kan du bo i en 
5  160 år gammal stubbe! Här har du den allra 
bästa utsikten över Vättern. Och låt dig inte luras av 
enkelheten i en stubbe. Det finns två finfina stubbar 
som är fullt utrustade med sängar, dusch, toalett 
pentry och en möblerad uteplats. Här bor du 
fantastiskt och sover sött. Bara att låta fantasin 
skena iväg. 

Glamping – glammigaste tälthänget
På Böda Sands camping följer man trenden med 
lyxigare campingboende. Här kan du njuta av 
natur och campingliv utan att göra avkall på 
bekvämligheten. Med kristallkrona i taket, res-
tauranglagad mat och mjuka sängar, trivs vem 
som helst i tält. Drinken kan du njuta av på den 
egna terrassen med rottingmöbler.

Högt över havet
Förverkliga bardomens dröm om trädkojan! På 
Kneippbyn Resort kan du inte bara släppa loss 
barnasinnet med lekar och bad. Efter dagens 
äventyr kan du lugnt somna in i din egen träd-
koja högt upp bland trädtopparna. Låt dig vaggas 
till sömns bland trädgrenar och fågelkvitter. 

Camping behöver inte bara vara husvagn och tält. Det finns många roliga, knasiga och annorlunda sätt att förgylla din 
campingsemester.  Passa på att förverkliga barndomsdrömmen om att bo i din egen trädkoja, parkera husvagnen på en 
flytande flotte eller varför inte tälta med stil och kristallkronor? Möjligheterna är oändliga. Vi på Semestertips har hittat fem 
knasiga boenden för dig att testa i sommar. Som upplagt för sommaräventyr!

Testa ANNORLUNDA camping

Kraja Camping, Arjeplog, Norrbotten.

Karlsborgs Camping, Karlsborg, Västergötland.

Böda Sand, Löttorp, Öland.

Kneippbyn Resort, Visby, Gotland.

Daftö Camping Resort, Strömstad, Bohuslän.
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Sommarlov 
med familjen i egen 
stuga, från 80:-/natt*

*Pris per person och natt 80:- vid 5 personer i 
hus 27464. Gäller i perioden vecka 18-vecka 24.

Läs mer och boka på

031-15 52 00
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Juni
Smaka på Stockholm
 4-8 juni, Kungsträdgården, Stockholm
Mat- och dryckesfestivalen Smaka på Stockholm startade  
redan 1991. I år höjer man ribban rejält och satsar på nyheter 
som pop up-restauranger med några av landets främsta kockar, 
food trucks och Chef’s table. Fine dining, nya innerstadskrogar,  
salutorg och cook-alonger är andra nyheter. Dessutom upp-
träder populära artister som Måns Zelmerlöf. 
www.smakapastockholm.se

Restaurangveckan
6-15 juni, Båstad
På Bjärehalvön är det tradition att krögare bjuder in till en spän-
nande och prisvärd försmak av sommaren. Nu för 19:e året i rad 
är det ännu mer fokus på just lokala råvaror. Medverkande res-
tauranger erbjuder en tvårätters meny för 195 kronor söndag till 
torsdag och 245 kronor fredag till lördag. 
www.bastadbjaregourmet.se

Matlandethuvudstaden – matmarknad
9-11 juni, Jokkmokk
I år är Jokkmokk utsett till Årets Matlandethuvudstad och bjuder 
på många härliga matupplevelser. I juni är det dags för en tre-
dagars matmarknad med grillkvällar, familjeaktiviteter och 
marknad med närodlat och lokalproducerat. 
www.matlandethuvudstad.se

Rabarberfestival
15 juni,  Kvarnå Trädgård, Junsele
Rabarberfestivalen går av stapeln för femte året i rad, en härlig 
dag med mycket folk, där allt går i rabarbernas tecken. Fika-
försäljning, marknad, föreläsningar osv.

Vi gillar mat, men vi älskar svensk mat! Runt om i Sverige anordnas en mängd spännande mässor, 
marknader, fester och festivaler som hyllar den svenska mattraditionen. Här ger vi dig några kulinariska 
tips inför sommaren.

SMAKA PÅ 
SVERIGE

i sommar
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Juli
Kräftfestival
9-13 juli, Glommen
I år är det dags för den 19:e Kräftfestivalen i Glommen, Sveriges 
största kräftfestival. Här bjuds på färska havskräftor, musik, hant-
verks- och knallemarknad, tivoli, loppmarknad, Kräftloppet och 
mycket mer.
www.halland.se

Hallondagarna
12-13 juli, Hallongården, Trelleborg
Årets största helg på Hallongården. Hela helgen ägnas åt det röda 
hallonets underbara smak. Årets hallonrätt serveras, du kan prov-
smaka olika hallonsorter, handla hallonprodukter och mycket mer.
www.hallondagarna.se

Skånska Mästerskapen i hembryggd öl 
25 juli, Stockeboda Gårdsbryggeri
Skånes bästa öl ska utses. Den ärofyllda titeln Skånsk Mästare 2014 
tävlas det om i Skånska mästerskapen i hembryggd öl. Kom förbi 
Stockeboda gårdsbryggeri och heja fram din favorit. Spänningen 
är olidlig!
www.stockeboda.se

Augusti 
Krusbärsfestivalen
2 augusti, Skillinge
Krusbärsfestivalen i Skillinge är en fest för stora och små. I år 
firar festivalen 6 år. Det blir krusbärstävling, krusbärscafé, tips-
promenad, lotterier, krusbärsteckningstävling med mera. Missa 

inte Best in Show, där det vackraste bäret koras.
www.skillinge.com 

Skördefest Österlen 
3 augusti, Svenstorp/Tosterup
“Skördemad” från trakten och “himmabagat”, barnaktiviteter, gam-
meldags marknad med munkar och karameller och en omfattande 
hantverksutställning. Dessutom massor med sång, musik och dans.
www.skordefestosterlen.se

Vallonbruksvecka med mattema
9-17 augusti, Vallonbruken, Österbybruk
Besök en historisk Vallonbruksvecka med tema “Mat & Dryck”. Det 
blir konserter i kyrkor och herrgårdar, smedsmiddag, berättar-
kvällar, brödbak, dräktvisningar, stora och små hammarslag och 
mycket mer.
www.vallonbruken.nu

Surströmmingspremiär 
21 augusti, Ulvön 
Ulvön sjuder av surströmming och bjuder på allt från provsmak-
ning till “Surströmmingsfatabur à la Nobel”. Den 22-24 augusti 
fortsätter festligheterna på ön med Ulvö Classic där du får uppleva 
veteranbåtar och folkfest.
www.ulvon.info

Öppet hus och Vingårdsloppet 
23 augusti, Åhus Vingård
Motionslopp mellan 2 vingårdar och öppet hus med provsmakning 
av gårdens viner. Vingårdsloppet i Åhus är Sveriges första Vingårds- 
lopp, efter den franska förebilden Medoc Marathon. Spring, njut av 
den skånska sommaren och goda viner.
www.vingardsloppet.se
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Bondens egen Matfestival
30-31 augusti, Botaniska Trädgården, Uppsala
Matfestivalen är en smaskig matfest mitt i centrala Uppsala. Här 
kan du lära dig baka surdegsbröd, slunga honung och handla 
direkt från din bonde eller mathantverkare.  
www.bondensmatiuppland.se

September
Gotlands Skördefestival
6-7 september, Gotland
Gotland i skördetid är fantastiskt! Och under Skördefestivalen sjuder 
hela Gotland av grödor. Smaka och njut av gotländsk mat, från jord till 
bord. Möt producenter, förädlare, krögare och andra matentusiaster. 
Ät och drick på krogstråket och lyssna på intressanta föredrag. 
www.gotlandsskordefestival.se 

Smakfestivalen
14-21 september, Rådhusesplanaden, Umeå
Mitt på Rådhusesplanaden går Smakfestivalen av stapeln. Här hit-
tar du Restaurangtorget med olika serveringar, sittplatser i mitten 
och en scen, allt under tak. Välj mat efter egen smak men sitt ändå 
med dina vänner, och titta på fina uppträdanden. Varför inte köpa 
smårätter från flera olika restauranger och smaka på hela Umeå? 
www.umeasmakfestival.se

Skördefest på Slottet
21 september, Wiks Slott
Skördefesten är en fröjd för alla sinnen med ett program som passar 
både gammal och ung. Det blir försäljning av närodlat och hantverk, 
aktiviteter för barn och vuxna, underhållning och mycket att äta!
www.wiksslott.se 

Sveriges största skördefest
25-28 september, Öland
Öland bjuder in till sin 18:e skördefest och du kan njuta av odlarårets 
resultat. Affärer, gårdsbutiker, restauranger och caféer säljer och 
serverar nyskördade och förädlade läckerheter. Totalt bjuder 
skördefesten på drygt 900 aktiviteter över hela ön.
www.skordefest.nu

Hela sommaren
Grillning med tema
Onsdag och fredag, vecka 30-33, Eriksberg
Grillkvällar med olika tema bjuds det på i vackra Eriksberg, under 
utvalda onsdagar och fredagar. Vecka 30 kan du njuta av New 
Orleans-tema, vecka 31 Mexikanskt tema, vecka 32 Eriksbergs-
tema och vecka 33 avslutas med spännande 50- och 60-tals tema.
www.eriksberg.se

Bondens egen marknad
Lördagar i maj till september, Mariefred
Bondens egen Marknad är för dig som vill handla råvaror av högsta 
kvalitet. Här hittar du säsongens primörer och andra läckerheter 
från traktens producenter. Från färska hjortron och nyplockad potatis 
till himla goda ostar och hjortfilé.  
www.bondensegen.se

Tryffelsafari
Oktober och november, Gotland
Oktober och november är den bästa tiden för att smaka tryffel på de 
gotländska restaurangerna. Vill man själv vara med och leta efter 
den sällsynta smaksättaren kan man vara med på tryffelsafari.
www.gotlandstryffel.se
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Skåne – en värld av upplevelser

SKÅNE
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När är livet bäst i Ystad och på Österlen? 
Är det på morgonpromenaden på stranden 
där vågornas skvalp och fåglarnas morgon-
sång är det enda som hörs?  Eller är det att 
se lyckan hos barnen i leken med nyfunna 
vänner en ljummen sommarkväll? Kanske 
när favoritartisten drar igång konserten 
och stämningen är på topp?

Kanske är livet som allra bäst i Ystad och 
Österlen när äppelträden och rapsen blom-
mar, eller är det när äpplena lyser moget 
rött och de guldgula sädesfälten glänser?  

Det enda vi vet med säkerhet är att 
förutsättningarna för den bästa vistelsen 
finns här i Ystad och på Österlen. När du än 
väljer att komma, på besök eller för alltid. 

Det härliga utbudet av aktiviteter, evene- 
mang och besöksmål gör det enkelt att välja 
Ystad och Österlen, hela året. 

Operafestivaler i Ystad och på Draka-
möllan, Jazzfestivaler i Ystad och Brantevik, 
konserter och teaterar på flera fina platser, 
Kiviks marknad, Äpplemarknaden, Österlen 
Lyser, Julmarknader och nyårsfestligheter, 
Antikmässan, Konstrundan och Matrundan.  
Gallerier, utställningar och gårdsbutiker.  
Fiskelägena och stränderna på ett pärl-
band längs kusten från Kivik till Kåseberga 

och från Haväng till Sandhammaren och 
Ystads Sandskog. 

Sofiero Slott
Sofiero Slott ligger i en 15 hektar stor park-
trädgård, fem kilometer norr om centrala 
Helsingborg. I år bjuder parken på vårflor med 
tusentals tulpaner och narcisser som lämnar 
över till Rhododendronblomning och sedan är 
det dags för sommarblommorna att lysa. 

I slottet hittar du utställningar som berät-
tar historien bakom platsen och om kunglig 
fascination. Missa inte årets höjdpunkt, Den 
Stora Trädgårdsfesten 29-31 augusti!

Kullaberg 
Kullabergs Naturreservat sträcker sig från   
Kullanäs  i nordväst till Arild i sydöst, en 
sträcka på knappt åtta kilometer. Här kan 
du uppleva både dramatik och stillhet. Den 
speciella naturen  lockar till utflykter, upp-
täcktsfärder  och gömmer något för alla. 
Bland annat finns drygt 20 kustnära grottor 
för den äventyrlige. 

På naturum , Kullaberg hittar du också en 
spännande  utställning om Kullabergs geo- 
logi, flora, fauna och kulturhistoria för stora 
och små. 

www.visitystadosterlen.se
www.facebook.com/osterlen 
Instagram @visitystadosterlen 
#ystadosterlen

Söderåsens Nationalpark
0435-44 21 20
www.soderasen.com
www.soderasensnationalpark.se 

Kullaberg
042-34 70 56
www.kullabergsnatur.se

Sofiero Slott
042-10 25 00 
sofiero@helsingborg.se
www.sofiero.se

Det fantastiska utbudet av upplevelser och aktiviteter gör det enkelt att välja Skåne. Ystad och Österlen erbjuder något för 
alla, året runt. Oavsett om du söker strandhäng eller stadsliv. På Sofiero Slott kan du beskåda den vackra slottsträdgården, se 
utställningar och äta gott. Kullabergs Naturreservat och Söderåsens Nationalpark bjuder på dramatisk, unik och enastående 
natur. Här strövar du i din egen takt eller följer med på äventyr. Det finns många anledningar att besöka Skåne i sommar!
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Söderåsens Nationalpark
Söderåsen är en bergås, och den är gammal. 
150 miljoner år för att vara mer exakt. Det 
är kanske inte så underligt att det känns 
som ett äventyr att besöka den, lite trolskt. 
Här finner du riktig vildmark med urgam-
mal skog, höga branter och hemlighetsfulla, 
mörka vatten. Här kan du ströva i din egen 
takt, lyssna på fåglar, plocka svamp och  
njuta av utsikten. Titta gärna in i naturum 
för mer inspiration. 

Äpplemarknaden i Kivik.
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BLEKINGE

Eriksberg Vilt & Natur 
Att köra en safaritur på Eriksberg Vilt & Natur  
är som att komma till en ny värld. Här 
möter du det vilda livet på djurens villkor! 
Inom området, som är Nordens största  
safaripark, vandrar vilda kron- och dov-
vilt, visenter, vildsvin och mufflon fritt om-
kring tillsammans. På  Eriksberg  finns även 
enastående kulturmiljöer och byggnader 
från fem århundraden. De inrymmer bland 
annat hotell, restauranger och gårdsbutik 
med café och försäljning av Eriksbergs egna 
viltprodukter. I gårdsmiljön finns även flera 
fina konstverk och en naturlekplats.

Ronneby brunn 
Ronneby brunn är sydöstra Sveriges största 
resort. Sedan 1705 har människor kommit till 
Ronneby för att koppla av, umgås och för-
bättra hälsan. Trehundra år senare kommer 
vänner, kollegor och familjer för att ge jär-
net framför showscenen, stärka teamet, ta 
viktiga beslut, umgås, bada och njuta på SPA. 

Omgivningen är som en hälsokur i sig själv 
– den prisbelönta Brunnsparken, Trollsjön, 

Blekinge – alltid nära

äventyrsbadet Brunnsbadet och de charmiga 
brunnsvillorna. På Ronneby Brunn hittar du 
både avkoppling och energi.

Kreativum i Karlshamn
Kreativum i Karlshamn är ett Science Center 
för nyfikna i alla åldrar och det perfekta ut-
flyktsmålet för hela familjen, året om. Kittla 
nyfikenheten på Upptäckartorgen och testa 
över 150 olika Upptäckarstationer. I Mega-
Domebiografen Kreanova bjuds det på film-
upplevelser utöver det vanliga. 

Under sommarhalvåret är dessutom 
Kreapark öppen, en oas vid Mieåns strand-
kant, perfekt för både lek och picknick. 
Här finns bland annat busiga fontäner och  
supersega såpbubblor. Pausa i vårt eget 
café Kreaficum och besök Kreaffären, den 
kluriga butiken.

Kombinera ditt besök med Blekinge 
Exotiska Värld, ett litet tropikarium strax 
bredvid Kreativum. Träffa apor, surikater,  
väsande kackerlackor, leguaner och  
mycket mera. Kombinationsbiljett köper 
du på Kreativum.

Mörrums Kronolaxfiske
Säg Mörrums Kronolaxfiske och sport- 
fiskare världen över tänker på storvuxen 
lax och havsöring. Inte konstigt, eftersom 
man dragit upp bjässar här sedan 1231. 
Fiske pågår från och med sista fredagen i 
mars till september. 

Numera erbjuds också kurser och guid-
ning i fiske, kastteknik och flugbindning. 
Utställning om laxens och havsöringens liv 
samt sportfiskets historia. Stort akvarium 
med många av åns fiskarter samt shop och 
lunchrestaurang. Mörrums Kronolaxfiske 
är ett utflyktsmål även för den som inte fiskar.

Läs mer på 
www.visitblekinge.se,  www.ronnebybrunn.se,
www.eriksberg.nu, www.morrum.com, www.kreativum.se.

Djupa skogar med sjöar och fiskrika vattendrag, milslånga stengärdesgårdar, ekbackar, röda stugor 
och frodiga fruktträdgårdar; Blekinges natur är svårslagen. Och här finns mycket att se och göra!
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Välkommen till en plats i solen
Camping Öland är sammanslutningen för 
Ölands främsta campingplatser. Söker du 
ett trevligt boende på din semester hittar 
du det alldeles säkert här. Till campingarna 
är du välkommen med husvagn, husbil eller 
tält och du har också över 800 stugor att 
välja bland. Du kan hyra enkla campingstu-
gor, villavagnar  eller påkostade lyxhus.

Camping Öland erbjuder tjugotvå camp-
ingar, från norr till söder. Föredrar du den 
stora campingen med servering, aktiv-
iteter, underhållning, lekplatser med mera, 
eller kanske den lilla enkla med lugn och 
ro? Här kan du hitta just ditt favoritställe!

Öland – ön du längtar tillbaka till
Naturen på Öland är mer skiftande än man kan tro. Långgrunda sandstränder, djupa stenbrott. Öppen 
alvarmark, grön lövskog – det finns många variationer från fyr till fyr. Öland är i grunden annorlunda. 

Läs mer på:
www.camping-oland.com
www.olandschoklad.se
www.eketorp.se

Kungsbacka – natur, kultur och shopping!
Kungsbacka har fantastisk natur på nära håll – allt från trolska skogar till vidsträckta ljunghedar och öppet hav. 
Längst i norr lockar mjuka klippor och i söder barnvänliga sandstränder. I inlandet finns fina sjöar för både bad och fiske. 

Kungsbacka Turistbyrå
Storgatan 15, 434 30 Kungsbacka
För information och bokning se www.visitkungsbacka.se, 
mejla tourist@kungsbacka.se eller ring 0300-83 45 95.

KUNGSBACKA ÄR EN AV Västsveriges största handelsplatser. Upplev 
shopping på hög nivå oavsett om du är ute efter kläder till bra 
pris, inredning, konsthantverk eller närproducerat. 

Kungsmässan är ett modernt köpcenter och är flerfaldigt belönat 

som Sveriges trivsammaste. Freeport är Västsveriges enda outlet 
där du hittar märkeskläder till bra priser och innerstaden bjuder 
på pittoresk och mysig atmosfär med torgmarknad första helgfria 
torsdagen varje månad, året runt.

Besök Tjolöholms slott, Sveriges enda Tudorslott, alldeles 
vid havet. Känn historiens vingslag på Fjärås Bräcka och besök 
järnåldersgravfältet med ett 100-tal bautastenar. I 1800-talsbyn 
Äskhults upplever du dåtid i nutid. Dessa tre besöksmål ligger 
i den södra delen av Kungsbacka. Den västra delen bjuder på  
spännande sjöfartshistoria om kaperiepoken med kaparkapten 
Lars Gathenhielm i spetsen. Du kan besöka hans grav i Onsala 
kyrka. I Onsala finns också Gottskärs hamn och strax utanför  
ligger Sveriges äldsta bevarade dubbelfyr, Nidingen.

Turism Kungsbacka

HALLAND

Ölands Choklad
I Chokladfabriken i Färjestaden på Öland 
tillverkas exklusiva, handgjorda pra-
liner, chokladkakor och andra smakfulla 
produkter baserade på finaste choklad och 
råvaror. Trevligast är att besöka Ölands-
Choklads café i Färjestadens hamn, utsett 
till Ölands bästa café av White guide, där 
du även kan avnjuta egentillverkad ital-
iensk glass och underbart kaffe.

Eketorps borg
Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg 
där muren och husen har återskapats direkt 
på fornlämningen. Både barn och vuxna kan 

under sommarsäsongen prova på en mängd 
aktiviteter som bågskytte, brödbakning, 
kungsridning, hantverk, medeltida spel och 
lekar. Om du är natur och kulturintresserad 
kan du ta del av borgens intressanta histo-
ria, arkeologi och faunan på Alvaret. Öppet 
dagligen från den 23 juni och 17 augusti. Alla 
dagar anordnas flera guidade turer.

ÖLAND
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Kosteröarna och Daftö Camping Resort
– både avkoppling och upplevelse

BOHUSLÄN

Kosteröarna med nationalpark 
Kosteröarna består av de två öarna Nord- 
och Sydkoster, som skiljs åt av ett smalt 
sund. Här möts du av genuin skärgårdsmiljö 
och öarna inbjuder till många aktiviteter 
och evenemang.

På Koster finns förutsättningar för allt du 
kan önska dig av en  fulländad skärgårds-
vistelse.  Solvarma sandstränder, avskilda 
badvikar,  glittrande kosterhav och slående 
solnedgångar. Det finns massor att göra, 
smaka och uppleva för alla i familjen.

Kosteröarnas natursköna landskap är till 
stor del naturreservat och de näst intill bil-
fria öarna är en perfekt plats för utflykter och  
upplevelser.  Den omväxlande naturen inbjuder  
till egna strövtåg, förundras över  klapper-
stensfält, stanna till och begrunda vind- 
pinade tallar med slingrande kaprifol, strosa 
längs  örtrika strandängar med betande får 
och en och annan High Land Cattle. Sommar-
tid finns möjlighet att  hänga med på  både  
sälsafari och fisketurer

Under ditt besök på Sydkoster får du 
inte missa utsikten från  Valfjäll, Kosters 
Trädgårdar med sin upplevelseträdgård 
med gårdsbutik. Vid bryggorna Långegärde 

och Ekenäs kan du passa på att njuta av 
god skärgårdsmat, havsutsikt och vacker 
solnedgång.  Besöker du Nordkoster är en 
sväng upp på berget ”Högen” ett måste, 
förutom de gamla dubbelfyrarna på toppen  
är utsikten milsvid och inbjuder till en 
stunds avkoppling för trötta ben. Det är lätt 
att ta sig runt på båda öarna och ta dagen 
som den kommer. Packa gärna ner bad-
kläder, det är aldrig långt till svalkande bad.

Alla uteserveringar och ombyggda sjö-
bodar bidrar till  den sköna atmosfären på 
öarna.  Njut av  kall dryck tillsammans med 
rökt, grillat och närodlade råvaror  och 
givetvis hittar du dagsfärsk fisk och skaldjur 
på menyer. 

Till Koster reser du med Kosterbåtarna 
som avgår från Norra Hamnen i Strömstad 
året runt.

Daftö - en äkta skatt på semesterkartan
På Daftö Camping Resort erbjuds du en se-
mester med doft av tång, salt och äventyr. 
Daftöpiraterna ser till så att barnen trivs och 
dagarna fylls med upptåg, bus och pirat- 
aktiviteter. Här kan ni bada i havet eller i 
poolen, spela fotboll eller äventyrsgolf, 

I Strömstad i norra Bohuslän finns några riktiga pärlor. Kosteröarna blev nationalpark 2009, här kan du uppleva 
spektakulär natur. På Daftö Camping Resort, fem kilometer söder om Strömstad hittar du fartfyllt äventyr och piratlek.

åka minitåg eller på båtutflykt, gå på krog-
show eller på plankan – inget är omöjligt. 
Ett besök på Sveriges minsta nöjespark, 
Daftöland, är ett måste. Här är varje dag ett 
fartfyllt äventyr.

Förutom aktiviteter finns en välsorterad 
livsmedelsbutik, piratrestaurang, gatukök 
och café. Frukost serveras varje dag hela året.

Att bo på Daftö är både roligt och bekvämt 
för stora som små. Välj den boendeform som 
passar er bäst – fullt utrustade stugor med 
självhushåll, stugor med hotellservice, B&B-
rum eller campingtomt. Campingen håller 
naturligtvis högsta standard och camping-
tomterna har el-, VA- och TV-anslutning.

Läs mer på:
www.kosteroarna.com
www.hotelkoster.se
www.kostermarin.se
www.dafto.se
www.stromstad.se
www.vasttrafik.se
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Tidaholm – väl värt ett besök 
Du hittar många upplevelser längs ån Tidan i Tidaholm. 
Besök en av de två öarna eller testa fiskelyckan mitt i staden. 

För mer information om vad du kan se och göra i Tidaholm 
och på Hökensås ring 0502-60 62 08, eller besök hemsidan 
www.tidaholm.se.

DE TVÅ ÖARNA mitt i Tidaholm bjuder in till upplevelser av olika slag. Turbin-
husön sjuder av aktiviteter och är en riktig sommaroas. Njut av gott fika i 
Kaffestugans 1800-talsmiljö, uteserveringen ligger idylliskt vid Tidans brusande 
vatten. Passa också på att besöka Konsthallen, Smedstugorna och Kultur-
magasinet. Här finns utställningar, hantverk och handelsbod. 

Vulcanön är Tidaholms kulturcentrum. Besök Tidaholms Museum som 
berättar historien om Tidaholm med utställningar om bland annat tändsticks-
historia och fordon samt en utställning om Eddie Meduza. Mittemot museet 
ligger den Konstlitografiska Verkstaden där du har möjlighet att tillverka egna 
litografiska tryck. På ön finns också VinContoret, en plats där smaker och 
dofter från både mat och dryck samlas. 

Tidaholm med omnejd är fyllt av möjligheter till aktiviteter och friluftsliv. 
Flera vandringsleder finns såväl i centralorten som ute på landsbygden. Tida-
holm är ett mecka för stora och små fiskeintresserade. Hökensås är känt som 
ett av Sveriges bästa sportfiskeområden, i Tidan strax söder om Tidaholm finns 
Baltaks flugfiske och i ån mitt i centrum kan du fiska både regnbåge och öring. 

VÄSTERGÖTLAND

May the force  
be with you

Tidaholms 
Museum

En utställning om  
och av Star Wars-fans 

 
25 maj - 22 november 2014 

www.tidaholmsmuseum.se

VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
KULTURSEKRETARIATET

Med stöd av:
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Tidaholm – väl värt ett besök 

Dalsland – hela Sverige i ett landskap
Dalsland är det fina landskapet väster om Vänern. Landskapet är det sjörikaste i Sverige och har djupa skogar, bördiga 
slätter och vackra naturområden. Dalsland är sannerligen en naturskön pärla med stort utbud för den kulturintresserade. 
Här finns fjäll, skärgård, kanal, slätt och skog. Upplev allt du tycker om med Sverige i ett enda landskap! 

SKOG, SLÄTT OCH SJÖAR. Landskapet delas 
ofta upp i två områden. Skogsdal heter de 
norra och östra delarna av Dalsland som 
kännetecknas av vildmark och kuperad terr-
äng. Längs Vänerns sydvästra kust breder 
Dalboslätten ut sig. Här hittar du Slättdal, 
Dalslands spannmålsbod med åkermarker 
och sädesfält. Med sina tusentals sjöar är 
Dalsland Sveriges sjörikaste område. Sjöarna 
präglar landskapsbilden och ofta möter du 
bilar med kanoter på taket. 

DALSLANDS KANAL och den unika akvedukten  
i Håverud är ett av Västsveriges största besöks- 
mål. Kanalen består av ett 250 kilometer 
långt sjösystem med vackra naturscenerier 
och slusstationer, som överbryggar en höjd-
skillnad på 59 meter. Hela sommaren njuter 
kanotister, fritidsskeppare och landkrabbor 
av Dalslands blå band.

M/S STORHOLMEN är en av tre passagerar-
båtar som trafikerar Dalslands kanal. Med 
sina 108 år är hon äldst på kanalen. Turerna 
mellan Bengtsfors och Håverud bjuder på 

www.dalslandsaktiviteter.se
www.dalslandskanal.se
www.storholmen.com
www.silverlake.se
Mer information om Dalslands turistiska utbud, 
evenemang, aktiviteter och boenden hittar du på 
www.dalsland.com.

pittoreska slussmiljöer och storslagna natur- 
upplevelser. 

Testa gärna de populära rundresorna 
med både båt och tåg. Skepparfamiljen  
Holmedahl älskar sitt jobb och månar om 
sina gäster med utmärkt service, guidning och  
god hemlagad mat i restaurangen ombord. 

SILVERLAKE CAMP & KANOT är experter på 
friluftsäventyr och naturnära upplevelser.  
Här i Kråkviken, 15 kilometer norr om Bengts-
fors, hittar du den perfekta utgångspunkten 
för spännande mountainbiketurer. Du kan 
även trampa dressin och ge dig ut på paddel-
äventyr. I kanotisternas paradis paddlar du i 
Europas finaste sjösystem med ren luft, friskt 
vatten och över hundra välutrustade läger-
platser. Hos Silverlake hyr du mountainbike, 
kanot, kajak, storkanot och all utrustning du 
behöver. 

Här kan du välja om du vill bo på hotell, 
vandrarhem, i lägenhet, lappkåta, militärtält 
eller i eget tält. 

DALSLANDS AKTIVITETER utanför Dals 
Långed är ett upplevelsecenter med stort 
utbud och lång erfarenhet. Med den vackra 
dalsländska naturen som bas kan du välja 
bland över 50 olika aktiviteter. Höghöjdsbana 
och ziplina är ett par av de aktiviteter som 
den djärve kan pröva på. Ridning, älghägn, 
guldvaskning och promenadupplevelsen 
”Stenebyleden” är andra exempel. Här finns 
mycket kul för hela familjen. 

Restaurangen StenebyGrytan ser till att 
du får ny energi. Testa gärna deras populära 
älgburgare!

Paddla hos Silverlake Camp & Kanot.

Unika akvedukten i Håverud.

Kanaltur med M/S Storholmen.

Ridning på Dalslands Aktiviteter.

DALSLAND
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Barnen ropar överförtjust när de 
kommer till Björkbackens boende- 
anläggning i Vimmerby och möter 
de fina loftbyggda camping- 
stugorna. På Björkbacken finns 
också hotell och camping, men 
populärast är nog ändå Björk-
backens Vattenlekpark mitt i om-
rådet. Fyra uppvärmda barnpooler 
väntar familjen efter en härlig 
heldag i Astrid Lindgrens Värld. 
Äventyrsgolf, beachvolley, butiker, 
café och restaurang. Björkbacken 
är komplett och byggd för barn-
familjer. Björkbackens pris under 

BEST WESTERN Vimmerby Stadshotell 
För information och bokning 
ring 0492-121 00, mejla 
info@vimmerbystadshotell.se 
eller besök www.vimmerbystadshotell.se.

Centralt vid Stora Torget i Vimmer-
by ligger stadens äldsta hotell med 
anor från 1860-talet. Här erbjuds 
gästerna boende och logi i en anrik 
hotellmiljö i hjärtat av Vimmerby. 
Många är de gäster som år efter år 
kommer tillbaka till hotellets ut-
märkta läge.

Familjepaket till Astrid Lindgrens  
Värld. 1 natt i Mindre familjerum 
inklusive frukost samt 2 dagar i 
parken under lågsäsong 2 505 kronor,  

BEST WESTERN 
Vimmerby Stadshotell 

Björkbacken – där barnen vill bo
försäsong: 1 natt, 2 vuxna + 2 barn 
i hotellrum, frukost samt 2 dagars 
biljett till Astrid Lindgrens Värld 
från 2 640 kronor. 1 natt 2 vuxna +  
2 barn i campingstuga, samt 2 
dagar i Astrid Lindgrens Värld från 
1 745 kronor.

Björkbacken
För mer information och bokning ring
0492-798 90 eller besök www.bjorkbacken.se.

Efter en lång dag av mycket skratt  
och stoj i Vimmerby är Fredens-
borgs Herrgård ett uppskattat  
boendealternativ, 10 minuters 
bilresa söder om Vimmerby och 
Astrid  Lindgrens Värld. Här finns 
allt för familjen. En härlig bad-

Fredensborgs Herrgård
För mer information och bokning ring
 0492-306  00 eller besök www.fredensborg.com.

sjö med bastu och båtar, 18-håls 
golfbana, minigolf, tennis och 
lekpark. Restaurangen serverar 
mat som passar hela familjen, 
och barnen har en egen buffé.
Familjepaket till Astrid Lind-
grens Värld för hela familjen med 
1 eller 2 nätter i dubbelrum med  
extrabäddar, frukost och 2-dagars 
biljett till parken. Familjepaket 
finns från 2 530 kronor under låg-
säsong 16/5-5/6.

Ett annat trevligt boendealternativ 
i  Vimmerby är Hotell Ronja. Med 
sina 90 rum där inget är det andra  
likt, passar hotellet all typer av 
familjer – stora som små. Här 
finns en relaxavdelning och ett 
spa komplett med inomhuspool, 
bubbelpool, bastu, ångbastu, samt 
biljard och minigolf under tak.  
Perfekt efter en lång och upplevelse- 
rik dag! 

Hotell Ronja ligger bara fyra 
minuters gångväg från torget och 
resecentrum, och knappt en kilo-
meter från Astrid Lindgrens Värld. 

Hotell Ronja
För mer information ring 0492-167 00, 
mejla info@hotellronja.se eller besök 
www.hotellronja.se.

Hotell Ronja – inte bara för rövare 
Miljön är lugn och trygg med 
avgiftsfri parkering som också 
bevakas av Securitas.

Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld för 2 vuxna + 2 barn: 2 nätter 
och 2 dagar på Astrid Lindgrens 
Värld från 4 050 kronor. 

SMÅLAND

högsäsong 3 390 kronor. Paketet 
gäller 2 vuxna + 2 barn.

Herrgårdssemester
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ALLA SOM HAR VUXIT upp med Astrid 
Lindgrens berättelser kan känna igen sig i 
parkens miljöer och här finns många tillfällen 
att sugas in i berättelserna. Astrid Lindgrens  
Värld är Sveriges största utomhusteater 
med många scener där man dagligen spelar  
specialskrivna nummer baserade på Astrid 
Lindgrens berättelser. Det är en stor upp- 
levelse att få träffa och leka med Pippi, 

SMÅLAND

Astrid Lindgrens Värld bjuder på fantastiska upplevelser för både stora och små. 
Ta del av sagorna och träffa Pippi, Emil eller någon annan favorit. 

Karlsson, Emil eller någon av de andra  
favoriterna. Den möjligheten får barnen 
mellan föreställningarna när skådespelarna  
rör sig bland publiken i miljöerna och runt-
om i parken.

Om du inte har med dig egen matsäck 
finns det flera restauranger att välja bland, 
alla med bra, rejäl mat. I Astrid Lindgrens 
Värld serveras varken snabbmat eller halv-

fabrikat. Istället satsar man på lokala råvaror 
och recept och har till och med kroppkakor 
på menyn. Men naturligtvis finns här både 
köttbullar och pannkakor. Bara 250 meter 
från entrén finns det en trevlig camping och 
stugby. I trakten finns också flera andra bo-
endealternativ och sevärdheter att besöka, till 
exempel Astrid Lindgrens barndomshem Näs.  

Innan du kommer hit kan du titta in på  
Astrid Lindgrens Världs hemsida, www.alv.se.  
Där hittar du allt du behöver veta inför 
besöket, bland annat boendeinformation, 
vägbeskrivning och öppettider. Och du får 
dessutom några bra smakprov från parken 
med filmer och bilder.

Astrid Lindgrens Värld – här blir sagor verklighet

Astrid Lindgrens Värld, 598 85 Vimmerby
För mer information ring 0492-798 00, mejla info@alv.se 
eller besök  www.alv.se.

Öppettider:
Försäsong: 16 maj - 5 juni kl 10-17
Huvudsäsong: 6 juni - 31 augusti kl 10-18
September: fredag till söndag kl 10-17 samt lek- och 
promenadöppet måndag till torsdag kl 10-15
Fira Höstlovet med höst- och hantverksmarknad: 
25 oktober - 2 november kl 10-17

Astrid Lindgrens Näs
För mer information ring 0492-76 94 00 
eller besök www.astridlindgrensnas.se.
Öppettider:
19 maj - 31 augusti: dagligen kl. 10-18
1- 30 september: dagligen kl. 11-16
1 oktober - 31 december: onsdag till söndag kl. 11-16

PÅ GÅRDEN NÄS i Vimmerby, föddes Astrid Anna Emilia Ericsson för 
över 100 år sedan. Det var här som hon klättrade i sockerdricksträdet 
och lekte i snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 
sagor i Kristins kök. Det är här hela hennes författarskap tar sin början. 

I juni öppnar det första kapitlet i Trädgårdarna på Astrid Lindgrens 
Näs. Här kan du vandra genom törnrosgården, njuta av apellunden 
och plommonlunden, se gröna konstinstallationer i prästgårdsparken 
och möta berättelsen om Astrid Lindgrens liv. 

En plats som bjuder på såväl kunskap, upplevelser, skönhet och 
förundran.

Astrid Lindgrens Näs 
– platsen du aldrig glömmer
Gå en guidad tur i Astrids barndomshem, se den stora upp- 
levelseutställningen, ät gott i den nyöppnade restaurangen, 
handla i den fina museibutiken och vandra i de nya trädgårdarna.
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GOTLAND

Gotland – jorden runt på en ö
Från Kretas dramatiska klippformationer till Västindiens turkosa hav. Från Afrikas savann till franska 
Rivierans sprudlande nöjesliv. Lägg till en medeltida stad vars ringmur och kyrkoruiner för tankarna  
till Florens, så förstår du varför du inte behöver lämna Sverige för att resa utomlands. 

LIKT EN PARADISÖ har du på Gotland aldrig långt till sammetslena 
stränder. Men den 80 mil långa kusten bjuder på mer än så – mäktiga 
klippor, vackra klapperstensstränder och laguner med grönskim-
rande vatten. Njut av Fårös fantastiska stränder, ta med grillen 
till Fridhem och se solen gå ner i havet eller campa i närheten av 
världsarvs- och nöjesstaden Visby. På Gotland väntar en hel värld 
av upplevelser oavsett om du vill ta det lugnt med barnen eller 
bjuda på äventyr. 

Bygg ett sandslott eller bada i vågorna. Besök ett vatten- och 
äventyrsland, ett tornerspel, en cirkusföreställning eller uråldriga 
grottor. Rid, spela bangolf eller kör gokart. Utbudet är så stort att 
bara fantasin sätter gränserna.

GOTLAND ÄR EN UNIK Ö med sitt speciella klimat. Den kalkrika  
jorden sätter sin sötma och prägel på allt som växer och föds upp 
här. Gotland är också ett mecka av ekologiska gårdsbutiker och 
familjära pensionat. Du hittar även restauranger i världsklass som 
drivs av några av Sveriges bästa kockar. 
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UPPTÄCK GOTLAND bortom sommaren och låt dig fängslas av varje 
säsongs unika charm. Det uppvärmda havet gör hösten varm och 
mild. Du kan ofta bada ända in i september och du spelar golf i 
november. Hösten är också det svarta guldets högtid. Tryffeln har 
funnits på Gotland i flera tusen år. I oktober och november kan du 
följa med på tryffelsafari och tryffeljakt. 

Under adventstid förvandlas Visby till en levande julkalender 
med upplysta gränder och medeltida kyrkoruiner, och på landet 
avlöser julmarknaderna varandra. Varför inte åka på en shopping-
helg med julmys? 

På våren är Gotland en färgsprakande upplevelse där du kan 
njuta av årets första primörer och blommande magnoliaträd. Lägg 
till erkända restauranger, genuint hantverk och ett uppskattat  
kultur- och nöjesutbud så förstår du varför Gotland är en upplevelse 
året runt! 

DU TAR DIG ENKELT HIT med färja eller flyg. Kommunikationerna 
är både täta och smidiga. 2014 bär fler vägar än vanligt till Gotland.  
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Destination Gotland
0771-22 33 00
info@destinationgotland.se
www.destinationgotland.se

Gotlandsflyg
0900-202 22 22 
info@gotlandsflyg.se
www.gotlandsflyg.se

Gotlandsbåten
0900-75 55 
info@gotlandsbaten.se
www.gotlandsbaten.se

Billigare till Gotland!
Ska du till Visby? Åk till Västervik!

SNABBAST TILL SEMESTERN

Enkla vägar till Gotland
I sommar är det enkelt att ta sig till paradiset Gotland. Flyg från 
Bromma, Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, 
Norrköping, Ängelholm eller Helsingfors.
Bromma, Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, Bromma, Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, 

fr 350:-RÖD BILJETT

inkl. avgifter/skatter 155 kr

Färjan är ett billigt och enkelt alternativ, och du kan även ta med 
dig bilen. Destination Gotland erbjuder bekväma förbindelser 
mellan Nynäshamn och Visby på drygt tre timmar. Till sommaren 
startar Gotlandsbåten dessutom en ny färjelinje mellan Västervik 
och Visby. Det är en rolig överresa med unik famljelounge och 
överresan tar drygt tre timmar.

Gotlandsflyg erbjuder flyg till lågpris från Bromma, Göteborg och 
Malmö året om. Sommartid flyger de även från Umeå, Sundsvall, 
Helsingfors, Norrköping och Ängelholm. 

gotlandsflyg.se
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Boka Gryts skärgård
För att uppleva genuin skärgårdsmiljö besök Gryts skärgård, 
en vildmark med doft av hav. I denna del av den östgötska 
arkipelagen möter du naturen som den är. 

Upptäck Gryts skärgård
För mer information om bokningsbara produkter i Gryts skärgård besök www.valdemarsvik.se.

Valdemarsviks Turistbyrå
Storgatan 16, 615 30 Valdemarsvik, 0123-122 00, turistbyran@tb.valdemarsvik.se
Boka endagspaket med yogapaddling, 700 kronor/person inklusive kajak, lunch, middag 
och yogainstruktör. Månskenspaddling inklusive kajak och guide, 300 kronor/person.

DET HANDLAR OM en hållbar lyx som räcker länge – klimatsmart 
turism. Paddla, vandra eller ät god lokalproducerad mat. Njut av 
stillheten med havsörn och sjöfågelsträck vid horisonten. Eller kanske 
åk på sälsafari till havs, plocka svamp i höstskogarna eller se vårens 
blommor på strandängarna. I denna vildmark med doft av hav är 
det aldrig långt till service, restauranger och ett bekvämt boende.

Du kan boka stuga, hotell eller pensionat vid havet. Vill du så ingår 
kajaken. Du kan få förslag på lämpliga turer och instrueras i kajak-
paddlingens ädla konst, om du känner dig det minsta osäker. När du 
sedan kommer hem från din upplevelse serveras middag, som till 
exempel Årets Valdemarsviksrätt.  

Övernattning i stuga på KustCamp Ekön, inklusive kajaker och 
veckans fredagsmiddag, fredag till söndag, kostar 1 500 kronor per 
person.

Övernattning i dubbelrum på Gryts Varv Hotell och Konferens 
inklusive frukost, lunchpaket, kajakhyra och 2-rättersmiddag kostar 
1 465 kr per person.

Övernattning på Gryts Skärgårdspensionat och i stuga på Ämtö, 
inklusive kajak, middagsbuffé och matpaket till Ämtövistelsen, 2 
dagar kostar 2 100 kr per person.

PÅ HARRY POTTER: The Exhibtion omges du 
av den berömda trollkarlens magiska värld. 
Upplev scendekorer fyllda med hundratals 
autentiska föremål, kostymer och varelser 
som användes vid inspelningen. Förutom de 
vackra miljöerna och dekorerna finns flera 
interaktiva element. Kasta en Quaffleboll, 
dra dina egna Mandrakes i klassrummet för 
örtlära och sitt i Hagrids stora fåtölj.

Vill du komma djuren nära på riktigt så 
ska du åka till Kolmårdens Djurpark. Med 
pirr i magen börjar resan med gondolen på 
Safarilinbanan. Medan du svävar över zebror 
och lejon får du lära dig mer om djuren du 
ser. Girafferna, med sina långa halsar, når 
nästan ändå upp till dig. Hör aporna tjattra 
och låt delfinerna stänka ner dig.

Med Visualiseringscenter C kan du följa 

Norrköping 
– en magisk sommar fylld av upplevelser
Norrköping bjuder på häftiga upplevelser! Se Europapremiären av Harry 
Potter: The Exhibition som visas enda gången i Sverige. Stå öga mot öga 
med en tiger och åk den världsunika linbanan Safari. Du kan också följa 
med Christer Fuglesang ut i rymden.

Upplev Norrköping 
Källvindsgatan 1, Värmekyrkan
För mer information eller eventuella frågor 
mejla turistbyran@norrkoping.se, ring 011-15 50 00 
eller besök www.upplev.norrkoping.se.

Boka ditt paket direkt på turistbyråns hemsida, där 
hittar du både Harry Potter och Kolmårdens Djurpark 
tillsammans med många olika boende.

med på en resa tur och retur till rymden! 
Tillsammans med Christer Fuglesang och 
Spacetrip kan du uppleva domteater, utställ-
ningar och mycket mer med temat rymden. 
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Dramatiserade stadsvandringar
Följ med på en magisk vandring genom 
Strängnäs. En inspirerande guide leder dig 
genom historiska händelser illustrerade av 
lokala skådespelare. Varje torsdagskväll under 
högsommaren. Boka biljett på Strängnäs 
turistbyrå, telefon 0152-296 94.

Besök Sveriges största samling av militära 
fordon – en annorlunda upplevelse för hela 
familjen. Figurmuseet visar vår historia 
på ett magiskt sätt. Den nya utställningen 
“Soldaten & Torpet” visar livet på Raskens 
tid. Avnjut något gott i caféet eller bota-
nisera i butiken. Arsenalen finns vid Näs-
byholm strax väster om Strängnäs. För mer 
information besök www.arsenalen.se.

Omslutet av Mälarens vatten höjer sig 
Gripsholms slottstorn över småstadsidyllen 
Mariefred. Gripsholm är känt som Gustav  Vasas 
slott, då han grundade slottet år 1537. Van-
dra genom de många salarna och vindlande 
gångarna. Gustav III:s teater från 1700-talet 
och Svenska statens porträttsamling med 

Gripsholms slott är öppet perioden 15 maj – 30 september, 
mellan klockan 10.00-16.00.

Strängnäs och Mariefred  
– idyller mindre än en timme från Stockholm
Välkommen till de två vackra Mälarstäderna Strängnäs och Mariefred, där närheten till vattnet ger 
en alldeles speciell atmosfär. Här finns mycket att uppleva och många sevärdheter att besöka. 
Börja gärna ditt besök med att titta in på hemsidan www.strangnas.se/turism.

Dramatiserad stadsvandring; Branden.
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Ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. 

Strängnäs kommun
Turistbyrån, 645 80 Strängnäs. 
För mer information ring 0152-296 94, 
0159-297 90 eller besök  
www.strangnas.se/turism.

Evenemang i Strängnäs 
och Mariefred i sommar
För närmare info, se evenemangskalendern

•	 Ångans	Dag,	Mariefred	7	juni
•	 Kreativa	marknaden,	Stallarholmen		
 28 juni
•	 Vikingafestival,	Stallarholmen	5-6	juli
•	 Kolarvecka,	Skottvångs	grufva	12-19	juli
•	 Riddardagar,	Mariefred	17-20	juli
•	 Jazz	i	Mariefred	1-2	augusti
•	 SM	för	gatumusikanter,	Mariefred	16	aug
•	 Visholmsfesten,	Strängnäs	22-23	aug
•	 Stora	uppvisningsdagen,	Arsenalen	
 7 september 
•	 Bondens	egen	marknad,	Mariefred,		
 www.bondensegen.se
•	 Musik	på	Gripsholm,	
 www.gripsholmsslott.se 

Natursköna kanotleder i Södermanland.Arsenalen visar vår historia.

Upplev Mälarens härliga skärgård.

hedersporträtten är några av höjdpunkterna. För mer 
information besök www.gripsholmsslott.se

Åk med ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. Den 
korta resan går till Läggesta, den långa till Taxinge, med 
vacker utsikt över Mälaren och Mariefred. Vi kan också 
rekommendera Lilla Rundturen med ångtåg och ångbåt 
(lördag/söndag under högsäsong). För mer information 
besök www.oslj.nu.

 
En av de mest natursköna kanotlederna i Söderman-
land börjar vid sjön Visnaren. Paddelvattnet fortsätter  
i de långsmala Marvikensjöarna, där det råder motor-
båtsförbud. I anslutning till dessa sjöar slingrar sig  
Sörmlandsleden. För mer information besök www.
kanotkungen.se. 

Upplev Mälarens härliga skärgård. M/S Havsörnen har 200 
platser ombord och 40 platser på soldäck samt två barer 
med fullständiga rättigheter. Ta en båttur till Vikinga- 
staden Birka från Strängnäs, Västerås, Sundbyholm och 
Enköping, eller åk en Mälarkryssning från Strängnäs till 
Mälsåkers slott och Mariefred med Gripsholms slott, samt 
till Västerås. Det finns även tacokryssningar på Mälaren. 
För mer information besök www.rederimalarstaden.se.

Arsenalen

Gripsholms slott

Ångtåget Mariefred – Taxinge

Kanotkungen

Rederi Mälarstaden

SÖDERMANLAND
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HÄR KAN DU PADDLA kanot och kajak,  
vandra, cykla, åka timmerflotte, följa med på  
safaris och piratturer, bada och rida. Du kan 
till och med åka skidor mitt i sommaren! 
Hitta din egen favoritaktivitet. Vill du hellre 
uppleva kultur och shopping så finns ett 
stort utbud även för dig.

Kommer du med husbil, husvagn eller 
helt enkelt bara vill lyxa till det med en  
hotellvistelse, eller kanske bo i en trädtopp? 
Boendemöjligeterna är oändliga.

Natursköna Filipstad 
”På få ställen kommer istiden så nära som 
på Brattforsheden med dess ödsliga skön-
het” skriver Rolf Edberg i sin bok De glitt-
rande vattnens land. Det är skiftningarna 
i landskapet som gör Brattforsheden så 
unikt – dödisgropar, åsar, myrar och sling-
rande vattendrag. I området finns cirka 75  
kilometer vandringsleder och naturstigar 

Värmland – utmaningar och äventyr på vatten och på land
Det är skönt att få släppa vardagens alla bestyr och vandra iväg för att upptäcka nya platser. Ta med familjen 
och upplev Värmland i sommar. Den värmländska naturen erbjuder utmaningar och äventyr på vatten och 
på land. Utbudet av aktiviteter är så omväxlande i Värmland att alla i familjen garanterat kommer att hitta sina 
favoriter och upplevelser som ger fina minnen att ta med hem. 

Visit Värmland
info@visitvarmland.se 
www.visitvarmland.se 

Visit	Arvika
0570-817 90
turist@arvika.se 
www.visitarvika.se
Facebook	Visit	Arvika

Filipstad
0590-611 00
kommun@filipstad.se
www.filipstad.se

som sträcker sig igenom fyra natur- och 
ett kulturreservat.

Långban är en gammal industrimiljö 
med hytta, gruvfält och byggnader. Det 
är en av världens mineralartrikaste platser 
och i berget har omkring 300 olika mineral- 
arter, varav 70 unika, hittats. 

Malmbrytningen startade här redan på 
1500-talet. I gruvbyn finns flera spännande 
utställningar och ett för säsongen alldeles 
nytt café, Anna Karolinas kök. 

Arvika – i hjärtat av Värmland!
Arvikatrakten bjuder på en storslagen natur  
med 365 sjöar och flera naturreservat.  
Möjligheterna för friluftsliv är goda och 
i  Glaskogens Naturreservat finns 30 mil 
vandringsleder. 

Sommartid är Arvika ett eldorado för 
konst- och konsthantverksälskare, med 
ett rikt utbud av utställningar och andra 

VÄRMLAND
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sevärdheter för den kulturintresserade. 
Rackstadmuseet – en pärla bland Sveriges 
konstmuseer, Klässbols Linneväveri och 
Arvika Fordonsmuseum är väl värda ett 
besök!

Börja med ett besök i turistbyrån så 
berättar de mer.
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MEN DET BESTÅENDE minnet för många 
besökare är ofta den vackra innerstaden 
med den mäktiga vasaborgen mitt i city. Allt 
omgivet av parker, strandpromenader och 
välbevarad bebyggelse längs gator och torg. 
Dessutom är naturen alltid nära. Hjälmaren, 
Sveriges fjärde största sjö, ligger på gång-
avstånd från city och två mil västerut väntar 
Kilsbergens storslagna natur.

Shoppingstråken i Örebro är långa men 
förvånansvärt koncentrerade. Du kan av-
verka mängder av butiker på en enda efter-
middag. I city hittar du, förutom galleriorna 
och de stora butikskedjorna, även unika bu-
tiker med klassisk konfektion, vintage och 
inredning blandat med delikatessbutiker, 
Saluhall och mycket annat.

INNANFÖR ÖREBRO SLOTTS tjocka murar 
har det skrivits många kapitel i Sveriges  
historia. Här antogs Sveriges första riksdags-
ordning, och här fick Karl XIII beskedet om 
att 1810 års riksdag i Örebro valt Jean Baptiste  

Örebro – här finns något för alla!
Örebro har i alla år varit en mötes- och handelsplats. Från slottets äldsta tid till dagens moderna 
stad med kongressanläggningen Conventum och en av Sveriges mest utvecklade handelsstäder. 

NÄRKE

Örebro Turistbyrå
Familjepaket med hotell och bad från 1 735 kronor 
för 4 personer. Onlinebokning på 
www.orebrotown.com eller ring 019-21 21 21.

Bernadotte till tronföljare. Slottets äldsta delar  
uppfördes på 1300-talet och i slutet av 
1500-talet förvandlade Hertig Karl, senare 
Karl IX den då slitna medeltidsborgen till 
ett praktfullt renässansslott. Idag har det 
forna kungaslottet blivit en av Örebros 
största turistattraktioner med turistbyrå,  
utställningar, guidade visningar och andra 
arrangemang hela året.

DET FINNS VANLIGA äventyrsbad och vatten- 
land, och så finns Gustavsviks Upplevelse-
bad! På hängbroar av trä, under vajande 
palmer tar du dig upp till toppen av Europas 
längsta vildvattenfors. Sedan är det full fart! 
Skulle det inte räcka till finns klätterväggar, 
vattenpister och vattenrutschar som den 
väldiga Space Bowl och Black Hole som 
startar ända uppe vid taket. Tio sekunder 
senare landar du, ordentligt omtumlad, i 
en av badets alla bassänger. Söker du lugn-
are utmaningar? Då finns akvarielagunen 
med hajar och andra tropiska fiskar, en 

stor vågbassäng, bubbelpooler och ett helt 
leklandskap för de allra yngsta. Gustavsvik 
har också en relaxavdelning, ett 50-meters  
motionsbad, solarier och ett stort gym. Ute 
kan du bada i tempererade pooler och här 
finns också vattenrutschar, plaskdamm och 
stora gräsytor att breda ut filten på eller 
kanske spela badminton, basket, boule, 
brännboll eller fotboll. Intill badet ligger 
en av Europas bästa campingar, 5-stjärniga 
Gustavsviks camping med äventyrsgolf där 
du spelar i ett miniatyr-Örebro.
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STOCKHOLM ÄR EN upplevelsernas stad. 
Oavsett vad du söker. Här finns över 100 
museer, utsiktsplatser, världsarv, vandringar,  
guidade turer och andra aktiviteter.

Djurgården är en bra plats att börja. Här 
ligger toppattraktioner som Vasamuseet 
och Skansen, barnvänliga Gröna Lund, 
Junibacken och konstmuseerna Liljevalchs 
och Waldemarsudde. 

För alla musikälskare är ABBA The  
Museum och Swedish Music Hall of Fame, 
ett välkommet nytt tillskott till Stockholms 
rika utbud av attraktioner. 

HÄR KAN DU SMAKA på världen! Stock-
holm är en restaurangstad att räkna med, 
inom flera spännande restaurangområden. 
Nytänkande, klassiskt, modernt, mysigt, 

Stockholm – massor att göra, även när det regnar
Stockholm är kontrasternas stad. Här föds trender inom mode, design, teknik och musik. Här skapas innovationer som sprider sig 
världen över. Men här finns även en rik historia med spännande museer och attraktioner. Trendiga barer och restauranger möter 
anrika caféer och mysiga kvarterskrogar. Här finns moderna gallerior och exklusiva varuhus liksom personliga butiker och små 
boutiquer. Stockholm är urbant och naturnära på samma gång. Här smälter hav och sjö samman. Parkerna och grönområdena 
är många och de karaktäristiska vita skärgårdsbåtarna går året om ut till öarna. 

Mer om Stockholm
Följ visitstockholm på web, instagram, facebook och 
twitter samt på gaylesbian.visitstockholm.com. 

Stockholm Visitor Center
Kulturhuset, Sergels Torg 3
08-508 28 508
touristinfo@stockholm.se

svenskt och internationellt. Här föds gastro- 
nomiska trender, nya matkoncept tar form 
och såväl stjärnkockarna som stjärnkroga-
rna är många. 

I Stockholm finns några av världens 
bästa och mest kreativa kockar. Och den 
som vill lyxa till budgetpris kan söka sig till 
några av stjärnkrögarnas bakfickor, välja 
någon av restaurangerna på Södermalm 
eller stilla hungern hos någon av huvud-
stadens populära food trucks.

MUSIK, TEATER, SPORT, utställningar och 
festivaler. Varje dag året om går små och 
stora evenemang av stapeln i Stockholm, 
en av Europas mest evenemangstäta städer. 
Här samlas såväl svenska som internationella 
stjärnor. Sommartid nyttjas gärna vattnet, 

öarna och stadens alla parker och grön-
områden för evenemang. Stockholm Mara-
thon, ÅF Offshore Race, Polar Music Prize, 
Nobelpriset, Summerburst, Kulturfestivalen, 
Stockholm Pride och Allsång på Skansen är 
några av de återkommande evenemangen.
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Kungliga Slottet             Drottningholms Slott Kina Slott

Gripsholms Slott Ulriksdals Slott Tullgarns Slott Rosendals Slott

Gustav III:s Paviljong Rosersbergs Slott Strömsholms Slott

De Kungliga Slotten

Gör en dagsutflykt till den svenska historien. Se konst, arkitektur och  
inredningar från fyra sekel. Vandra i parker och trädgårdar. Se utställ- 
ningarna och låt våra kunniga guider göra besöket till en extra 
upplevelse. Upptäck slottsbutikerna och koppla av i närliggande kaféer.

www.kungligaslotten.se
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Uppland – upplev det mesta av det bästa!
På bara några mils avstånd ryms storstad, skärgård med havsklippor och sandstränder, 
små pittoreska sommarsamhällen, kulturskatter och spännande evenemang.

UPPLEV LANDSKAPET DÄR söder och norr, hav 
och inland möts. I Nils Holgerssons under- 
bara resa genom Sverige berättar Selma  
Lagerlöf om stackars fattiga och tråkiga 
Uppland. En dag tog landskapet tiggarstaven 
i hand och gav sig ut till dem som hade det  
bättre ställt. Uppland fick lite lerslätt från 
Skåne, kala skär från Halland, åar från 
Västergötland. Västmanland skänkte åsar, 
Småland fyllde säcken med mossa och sten-
rösen, Dalarna gav bort en bit av Dalälven 
och Sörmland bidrog med Mälarvikar. Till 
slut gjorde alla gåvorna Uppland så rikt att 
det blev ett av de allra främsta landskapen i 
landet. Upplands natur är lite av det mesta 
och något av det bästa. Upplev det varierade 
landskapet eller kom ut och njut av alla 
välskötta trädgårdar. Dofta på blommor i 
prunkande rabatter gärna med en picknick 
i skuggan av månghundraåriga träd. Ta ett 
dopp i en ljummen insjö, en badutflykt vid 
en mysig Mälarstrand, solbada på varma 
klippor vid Roslagskusten eller vid Rullsands 

UPPLAND/ROSLAGEN

havsbad i norra Uppland. I appen Naturtipset 
från Upplandsstiftelsen finns över 60 förslag 
på friluftsbad.

En stilla stund bakom flötet
Uppland erbjuder goda fiskevatten i närmare 
trettio insjöar, alla med goda chanser till 
napp. Mälaren är känt för sitt goda gösfiske. 
Älvkarleby bjuder på ett av Europas bästa 
havsöringsfiske. Östra Uppland erbjuder 
spännande havsfiske. 

I Uppland är det också ovanligt gott om 
fåglar. Här finns fantastiska ställen att skåda 
fågel och det finns fågeltorn både vid kusten 
och insjöarna. I appen Naturtipset finns över 
20 tips på fina platser.

Stora möjligheter till rikt båtliv
Upplev spänningen av de fartfyllda tävling-
arna på Mälaren och vid Roslagskusten. Följ 
med en utflyktsbåt på glittrande Mälarfjärdar  
kantade av fornminnen, slott och herre-
säten. Glid tyst fram med kanot längst små 

åar genom den uppländska storskogen. 
Packa picknicken och segla ut till en egen 
kobbe i skärgården. 

Idyllen Roslagen 
I Roslagen finns idyllerna vid vattnet, små 
charmiga städer som bjuder på allt från fiske 
och fest till delikatesser och design. Här väntar 
krogar och boende i genuina miljöer, kajak-
turer och vandringsleder i vacker natur. 
Roslagens skimrande skärgård lockar med 
13 000 öar, skärgårdsturer, nationalpark, 
havsörn och säl. 

Här väntar magiska föreställningar i 
byggnader med spännande historia, teater 
med picknick i gröngräset och fantastiska 
musikfestivaler i äkta skärgårdsmiljö! Det 
finns många fina evenemang året runt –
sommartid finns det hundratals att välja på!

De välbevarade vallonbruken berättar en 
unik industrihistoria. Här fanns alla natur- 
tillgångar när järnbruken kom till på 1600-talet. 
Idag lockar de idylliska bruksmiljöerna med 
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Visit Uppland
www.visituppland.se

Destination Uppsala
018-727 48 00
www.destinationuppsala.se

Visit	Roslagen
Boka allt från boende till evenemangsbiljetter och 
upplevelsepaket på www.roslagen.se.
0767-650 660 
 
Vallonbruken i Uppland
www.vallonbruken.nu

Upplandsstiftelsen
www.upplandsstiftelsen.se

Romantic	Sweden
www.romanticsweden.se

Nedre Dalälven
www.neda.se

museer, guidningar, kulturevenemang, konst, 
mat och boende.

Roslagen passar dig som älskar kombina-
tionen kultur, natur, shopping, bad och god 
lokalproducerad mat. Här finns allt – utom 
storstadens puls. Hit åker du för att hämta 
energi och njuta av det goda som livet har 
att bjuda på.

Uppsala - nära till allt
Ägna timmar åt att shoppa i en mängd butiker 
på stans gågator och gallerior eller flanera 
i charmiga småbutiker i stans kulturhisto-
riska kvarter. Upplev artistframträdanden 
på Katalin, bli berörd av en mäktig konsert 
på Uppsala Konsert och Kongress. Ta del av 
Sveriges historia på Uppsala slott, Uppsala 
domkyrka och Museum Gustavianum. Upp-
lev blomprakten i Linnéträdgården eller 
Stadsträdgården, lek och var kreativ med 
barn och barnbarn på Biotopia. Allt finns 
på gångavstånd.

Mälaren – kultur- och naturäventyr
Vid Mälarens norra strand finns Knivsta, En-
köping och Håbo mitt bland hällristningar,  
runstenar och slott. Här finns också härliga  
bad och spännande äventyr. Upptäck spår 

av vikingar och deras förfäder i Broborg 
eller titta på en av världens främsta  
samlingar av Disneyföremål i Bålsta. Besök 
Enköpings parker och Skoklosters slott.

Vid Dalälvens södra strand
Högst upp i Uppland vid Dalälvens södra 
strand hittar du naturreservat, härliga 
strövområden och säreget charmig natur. 
Nedre Dalälven består av ett älvlandskap 
med vildmark, lockande fiskevatten, äkta 
sandstränder och nationalpark. Här erbjuds  
också utsökta matupplevelser, mysiga miljöer 
och fiske i världsklass.

För mer än tusen år sedan levde vikingar 
och deras förfäder i Uppland. Här bodde de 
på gods och gårdar, brukade mark och idkade 
handel. På natursköna platser har de lämnat 
sina spår. Den mäktige godsherren i Vendel, 
handelsmannen Ulf i Valsgärde, den rike  
vikingahövdingens dotter Grimsa på Bro-
borg, Andvett i Varpsund eller vikingakvinnan  
Torgerd i Gamla Uppsala. I guidningar, ut-
ställningar och i mobilappar berättar de 
om sig själva, om vikingatid och om sina 
förfäder. Du får veta varför de drog ut på  
vikingatåg, varför de reste runstenar och 
vad de trodde om döden…
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Sveriges närmsta vildmark
Endast två timmar från Stockholm, där norr möter söder, finner du         

Sveriges artrikaste område av fåglar, däggdjur och fisk. 

Med ett brett utbud av fiske, logi, 
närproducerad mat och natur- och 
kulturupplevelser av olika slag finns 
det något för alla. Läs mer och boka 
på vår hemsida eller kontakta oss på: 

www.nedredalalven.se

Upplev Nedre Dalälven med dess fjärdar, sjöar, forsar och havskust med   
härliga badstränder och skapa minnen för livet!

Välkommen!

Telefon: 0291 - 211 80

Foto: Upplandsstiftelsen
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HÄR VÄXTE MARIA LANG upp och när hon 
började skriva deckare fick barndoms-
staden Nora stå modell. Maria Lang blev en 
av våra mest folkkära författare. Hennes  
Skogadeckare innehåller detaljerade beskriv-

Deckardrottningen Maria Langs Skoga
Verklighetens Skoga heter Nora och är en vacker trästad i Bergslagen.

Boka Maria Lang-paket
I paketet ingår: En övernattning på Nora Stadshotell inkl. 
frukost och trerätters middag, guidad Maria Lang-vandring 
och Deckardrottningens drömvåffla på NoraGlass.
Paketpris: 1 170 kr/person, del i dubbelrum
Bokning & information: Nora Turistbyrå 0587-811 20, 
www.visitnora.se

ningar av gator, kvarter och även verkliga  
personer i den lilla staden. Överallt i Skoga 
har hon låtit människor falla offer för löm-
ska mördare och många av stadens gårdar 
blev brottsplatser. Sex av hennes böcker har 

nu blivit film, de finns på DVD och kommer 
inom kort att visas på TV.

Gå en Mordisk vandring där Maria 
Langs systerson berättar om sin moster 
och ger liv åt böckernas karaktärer eller 
upptäck Skogas miljöer och mordplatser 
under en guidad deckarvandring. 

I verklighetens Skoga kan du uppleva 
småstadens charm, strosa bland loppisar 
och butiker och njuta av NoraGlass – en 
lokalproducerad delikatess, ta en tur med 
veterantåg eller besöka den vackra rosen-
gården. 

VÄSTMANLAND

Sommar i Bergslagen!

www.bergslagen.seInformation & broschyrer på

Familjeveckor med barnen 
i centrum v26 & v32

MTB-ELDORADO 
FÖR CYKELÄLSKARE

BOKA 
STUGA

Glass i 
stora lass



Semestertips 201432

Västerås – en stad full av möjligheter 
Det här är staden där människorna känner att allt är möjligt. Den har gått från att vara en industristad till en mötes- och 
eventstad som sjuder av liv, med världens största bilträff för amerikanska bilar, unika boenden och en fantastisk skärgård.

I VÄSTERÅS FINNS tre slott, Vallby Friluftsmuseum, Sveriges största 
forntida gravhög och en domkyrka som tilldelats tre stjärnor i Guide 
Michelin. Här finns bra shopping, båtturer, central badstrand och 
underbara strandpromenader med mysiga caféer och butiker vid 
Mälaren. 

Vikingarna är tillbaka på Frösåkers Brygga så vill du ro vikingabåt 
är det hit du ska! Dessutom öppnar Sveriges första actionbad Kok-
punkten 28 augusti. 

I Västerås är det kul att vara turist!

VÄSTMANLAND

Evenemang 2014
26-28 juni  Västerås Cityfestival
3-5 juli  Power Big Meet
13 juli  Svenska triathlon-cupen
9-12 juli  Midnattssolsrallyt
12–13 sep  Vin i Västerås 
12 – 13 sep  WSS Höstkroken Inshore
Fler evenemang hittar du på visitvasteras.se.

Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 1
För mer information ring 021-390 100, 
mejla visit@vasteras.se eller besök 
visitvasteras.se.

Nyhet! Kokpunkten actionbad 
öppnar 28 augusti!

HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

Sverigeresor.se är ej återförsäljare till slutkund. Produkter och priser varierar efter säsong och efterfrågan.

LYXWEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 1 050:-

FJÄLLPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 2 295:-

SPAPAKET
MALMÖ
FRÅN 900:-

VANDRARHEM
SMÅLAND
FRÅN 120:-

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE

CAMPING
VÄSTKUSTEN
FRÅN 250:-
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VÄSTMANLAND

VÄRLDSARVET ENGELSBERGS BRUK i Fagersta 
är en komplett bruksmiljö med mulltimmer-
hytta, smedja och herrgård i vacker park-
miljö. Skulpturparken i Ängelsberg har i år 
tema ”Ro & Oro”, se www.skulpturparken.se. 
Färjan Petrolia tar dig till Oljeön och ett gui-
dat besök på världens äldsta bevarade olje-
raffinaderi. Västanfors hembygdsgård har 
museistugor, café och handelsbod och ligger  
naturskönt vid Strömsholms kanal. Vill 
du vara mer aktiv kan du åka i Fagersta  
Cablepark på sjön Eskiln. I år arrangeras  
Kabel Wakeboard SM/NM den 23-24  augusti.

ENDAST EN TIMME från Stockholm hittar du 
Hallstahammar. Många besöker det vackra 
området ÅsbySkantzen med Åsby Hem & 

Cable Park i Fagersta!
Missa inte den 700 meter långa Cable Park på sjön Eskiln, 
för mer information besök www.fagerstacablepark.se.

Fagersta kommun
Fagersta Turism, 737 80 Fagersta
För mer information ring 0223-131 00, mejla till 
turism@fagersta.se eller besök www.fagersta.se.

Köpings Turistbyrå
Barnhemsgatan 2, 731 32 Köping
För mer information ring 0221-256 55, mejla till 
tourist@koping.se eller besök www.koping.se.

Hallstahammars kommun
Näringslivsenheten/turism, 734 80 Hallstahammar
För mer information ring 0220-241 86, mejla till 
turism@hallstahammar.se eller besök 
www.hallstahammar.se.

Trädgård och Strömsholms kanal. 500  000 
turister kommer till området varje år, vilket 
gör ÅsbySkantzen till Västmanlands popu-
läraste turistmål.

Ett stopp på Jazzens museum, med kon-
serter under hela sommaren, eller ett besök 
på Strömsholms slott är något du måste hinna  
med. För bilintresserade finns veteran- 
bilsträffar varje måndag på Westerqwarn. 
Varma dagar föreslås ett dopp i Mälaren eller 
poolen på Skantzö Bad & Camping.

VID MÄLARENS VÄSTRA strand ligger Köping, 
en stad placerad i det aktiva Mälardalen  
såväl som det trolska Bergslagen. Semester 
i Köping är inte komplett utan ett besök på 
Bil & Teknikhistoriska samlingarna, de vackra  

Hantverkets dag arrangeras varje år vid Gammelgårdens friluftsmuseum i Köping.

I Fagerstas kabelpark blir det EM i augusti.

För mer information om evenemang i Hallstahammar se www.hallstahammar.se.

bilarna är en fröjd för ögat. Men så är också 
Köpings museistråk, Gamla stan och alla de 
vackra stenhusen som ger staden sin karak-
tär. Allt omgivet av vacker natur, herrgårdar  
och fina bruksmiljöer.

Sommaren i Köping är fylld med arrange-
mang som stadsfest, visfestival och guidade 
vandringar. Strax utanför Köping, i Odensvi, 
föddes Richard Dybeck som med ”Du gamla, 
du fria” gav oss vår nationalsång.
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Besök tomten i Mora
Tomteland är ett riktigt sagoland som ligger 
djupt inbäddat i skogarna intill Gesunda- 
bergets fot, strax utanför Mora. Ta chansen  
att träffa tomten och överlämna årets  
önskelista, gå på trollsafari och häxskola. I 
skogarna lurar trollen och mellan träden 
dansar älvorna. 

Sommaren 2014 presenterar Tomteland 
heldagsäventyret ”Draksvärdet” - en musikal- 
teater i tre akter där älvor, troll och tomtar 
kämpar om det magiska draksvärdet. För-
utom sång, dans, teater och äventyr erbjuds 
en hel del andra aktiviteter, som till exem-
pel den vuxenförbjudna Busskolan och den  
stora barnfavoriten Häxans svängiga Häxrock! 
Sommarsäsongen varar 21 juni till 10 augusti 
2014. Tomten och hans nissar håller så klart 
även öppet under julen.

Mata björnar och tigrar
På åretruntöppna Orsa Rovdjurspark får barn 
lära sig mer om djur och natur på ett roligt 

Sagolika familjeäventyr runt Siljan
Siljansbygden i Dalarna erbjuder ett rikt kulturliv och fina möjligheter till att upptäcka skog och natur. Addera ett besök 
på Sagolandet Tomteland, Orsa Rovdjurspark samt Leksand Sommarland och äventyret för hela familjen är komplett.

Siljan Turism
Mer information och bokning av entrébiljetter, boende 
och paket hittar du på siljan.se/barnenssiljan eller ring 
0248-79 72 00. 

och lekfullt sätt. I parken, som är 325 000 kvm 
stor och därmed norra Europas största, lever 
varg, lo och järv sida vid sida med bland annat 
brunbjörnar, Kamtjatkabjörnar, Kodiakbjörn 
och sibiriska tigrar. Här finns även Polar 
World, världens största isbjörnsanläggning. 

Parken tar hand om arter som är utrot-
ningshotade och sällsynta. Genom Camp 
Wild – sommaraktiviteten ”Det stora även-
tyret” möts barn, i den riktiga tävlingsarenan 
som inspirerats från Wild Kids, i spännande 
och utmanande lagtävlingar. 

I Camp Care utförs safaritjänster som att 
mata, skura och göra rent eller bygga något 
klurigt till djuren, också här med inspira-
tion från Wild Kids. Spännande och lärorikt i 
Grönklitts vildmark.

Kalas på Sommarland
Innanför grindarna till Leksand Sommar-
land väntar familjens blötaste och galnaste 
äventyr. Varje år presenterar parken nya  
attraktioner. När Sommarland nu firar 30 år 

lanseras den stora nyheten ZipLine där du 
färdas 310 meter nedför en vajer hängandes  
mer än 20 meter över vattenlandet. 
För bästa överblick rekommenderas en rund-
tur med blå tåget som stannar vid de olika 
attraktionerna i parkens tre temaområden – 
vattenland, nöjespark och motorland. 

Närmaste boende finner du på Leksand 
Strand Camping & Resort som ligger granne 
med parken. Fem kvällar i veckan, måndag 
till fredag vecka 27-32, arrangeras här mini-
disco, shower och allsångskvällar för hela 
familjen. Leksand Sommarland håller öppet 
14 juni-17 augusti 2014. 

DALARNA
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I ÄLVDALEN RESER DU tillbaka i tiden och 
får uppleva en annorlunda semester. Åk 
häst och vagn, laga mat över öppen eld 
eller varför inte fira en älvdalsk midsommar 
med majstång, dans och spelmansmusik. 

Här finns något för alla!
I hjärtat av Norden, närmare bestämt i norra Dalarna, ligger en av Europas mest lätt-
tillgängliga vildmarker med en mängd aktiviteter och upplevelser året om. Här finns 
ett varierande landskap med allt från djupa skogar till den milsvida fjällvärlden i norr. 

Visit

För mer information ring 0771-99 88 00, 
eller besök www.visitidre.seOändliga fiskemöjligheter och en levande 

fäbodkultur gör Älvdalen till ett resmål där 
det finns något för alla!

I SÄRNA LIGGER Fulufjället – Sveriges yngsta  

nationalpark. Huvudattraktionen är Njupeskär,  
Sveriges högsta vattenfall. På Fulufjället 
vandrar du på egen hand eller vänder dig 
till Naturum, som har guidade turer under 
sommaren.

IDRES 18-HÅLSBANA är en av Sveriges mest 
populära och kanske en av landets vackraste.  
Är inte golf din melodi? Varför inte testa fiske, 
mountainbike, ridturer, rafting, bäversafari 
eller att snöra på dig vandringskängorna? 
På Idre Fjäll finns aktiviteter som passar alla, 
med eller utan ledare. Vattenutchbanorna och 
badet är extra populärt när solen är framme.

I GRÖVELSJÖN FINNS STF:s sydligaste fjäll-
station, på Långfjällets sluttning, alldeles 
vid trädgränsen. Terrängen är lättillgäng-
lig och här finns många markerade leder. 
I Grövelsjön rekommenderas annars fiske, 
den samiska kulturen och bärplockning. Eller 
varför inte bara vara, ha lite lugn och ro?

www.stfturist.se/grovelsjon 0253-596880

VIN, VATTEN & VANDRING

VANDRA VACKERT
VIGSELVANDRING
CIRKUS PÅ FJÄLLET
HELA FAMILJEN

816 m över havet. Mitt på fjället. 
53 mil fr Stockholm. Slow food. 
Väldigt vilsamt. Alla åldrar. 
Miljön i fokus. Vi ses!

idrefjall.se

Härliga 
fjällsommar

Boka 7 nätter 

betala för 5

fr. 440 kr/dygn

3+2 bäddar, v 26-32.

Massor av aktiviteter

 ingår i boendet.

Boka på idrefjall.se
eller tel. 0253-410 00

DALARNA
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Äntligen sommar! Nu är vi på Semestertips tillbaka på vägarna. Det sägs ibland att resan är målet och vi började vår 
resa i Söderhamn. Därefter fortsatte vi norrut, tog en avstickare från E4:an till natursköna Kustvägen och avslutade i Sundsvall. 
Här listar vi fyra heta roadtrip-ställen väl värda ett besök. Vi ses under solen!

Kusten är klar – från Söderhamn till Sundsvall

Söderhamn – pärlan vid kusten  
Med sitt strategiska läge efter kusten, över 
1 200 öar och spännande historia är Söder-
hamn i Hälsingland ett givet besöksmål. 
Och vi tar oss hit på bara två timmar från 
Stockholm. 

Här finns Sveriges femtonde världsarv, 
Hälsingegården Erik-Anders. Ett stolt bonde- 
slott som bjuder oss på en resa i tiden. 
Stadsmuseet berättar om stadens bränder, 
plundringar och återuppbyggnad. Längs 
kusten njuter vi av den vackra skärgården, 
besöker ett fiskeläge, tar turbåten för sol 
och bad eller upplever den unika naturer. 
Naturreservaten på Skatön och Stenö når 
du med bil. Centrum fylls av evenemang 
hela sommaren och små butiker och caféer 
bjuder på personlig service. Söderhamn 
utsågs 2014 till Årets friluftskommun, och 
rankas dessutom som nummer två bland 
landets båtkommuner! Ta chansen och  
upplev Söderhamn på plats!

Kustvägen 
Vi gör en avstickare från E4 och unnar oss 
ett strandhugg vid Kustvägens fina kust-
lägen! Här kan du möta tomtar och älvor 

i Trolska Skogen, åka ånglok eller sikta en 
säl till havs. Doppa tårna i Bottenhavet, 
rida och vandra, och njuta av en måltid vid 
bryggan. Kustvägen slingrar sig fram mel-
lan fiskelägen och bruksmiljöer, genom 
skogar med björn och älg, bär och svamp. 
Alltid nära havet. Kustvägen finns mitt i 
Sverige, från Jättendal och Mellanfjärden 
till Fläsians havsbad ett stenkast söder om 
Sundsvall.

Trolska skogen
I Trolska Skogen möter vi sagan i verk-
ligheten! Trolska skogen är ett teateräven-
tyr och resmål för hela familjen i Mellan-
fjärden i Hälsingland. Årets äventyr är 
Trollen i trassel med en spännande uppgift 
för dig att lösa. Inne i sagan hittar vi också 
en sovande Drake, viskande Älvor, gästfria 
Tomtar och Trollens boning! Trolska skogen är 
öppen dagligen mellan 11-16 under sommar- 
säsongen. I skogen finns parkering, dass 
och du kan köpa ekologiskt fika i skogs- 
caféet. Ta gärna med rullstol/barnvagn.

Sundsvall – staden mellan bergen
Sundsvall ligger mitt i den norrländska 

naturen och mitt i händelsernas centrum. 
Ingenstans norr om Dalälven finns mer liv 
och rörelse än i Sundsvall. Här finns ett rikt 
utbud av nöjen, kultur och upplevelser. 

Sundsvalls Stenstad är kanske landets 
vackraste stadskärna, med esplanader och 
rikt utsmyckade stenhus i nyrenässans. De 
vackra stenhusen är resultatet av återupp- 
byggnaden av staden efter den ödesdigra 
branden år 1888 då 9 000 människor stod 
utan hem. Åren efter branden byggdes 
staden upp med magnifika stenmonument, 
där bland annat högt ansedda skulptörer 
och arkitekter anlitades från Stockholm. Lyft 
blicken upp mot de vackra fasaderna och njut! 

Läs mer på:
www.soderhamn.se 
www.kustvagen.se 
www.trolskaskogen.se
www.sundsvall.se

VISIT
SÖDER
HAMN!

MEDELPAD/HÄLSINGLAND
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Skuleberget
Ett berg mitt i världsarvet fyllt med äventyr! 
Med sin välkända profil tillsammans med 
Skuleskogens Nationalpark är det ett givet 
besöksmål i Höga Kusten. Klättra norra Europas  
största Via Ferrata-anläggning eller ta lin-
banan upp på toppen. Belöningen blir den 
storslagna utsikten och gott fika på Toppstugan!

Att vandra i nationalparken eller på Höga 
Kusten-leden är en fantastisk naturupplevelse. 
Vill du veta mer om världsarvet finns Naturum 
Höga Kusten vid bergets fot. Missa inte heller 
Skulefestivalen eller de andra evenemangen  
som äger rum på Skule Naturscen, med det 
vackra berget som bakgrund.

Box Whisky
Box Destilleri ligger vid den mäktiga 
Ångermanälvens mynning. Box Whisky är 
världens nordligaste whiskydestilleri. Höga 
Kustens natur, klimatet och unik kunskap 
ger förutsättningar att tillverka whisky i 
världsklass. Inrymt i ett gammalt kraftverk, 

Det är ingen slump att allt fler söker sig till Höga Kusten, för den storslagna naturen, för den unika skärgården och för 
det aktiva äventyret. Ett världsunikt område i Sverige med aktiviteter och en natur gjord för minnesvärda upplevelser!

HÖGA KUSTEN TURISM AB 
0613-108 50 
info@hogakusten.com
www.hogakusten.com

en vacker röd tegelbyggnad mitt ute i skogen, 
finner ni denna världsomtalade nyhet!

Hemsö Fästning
Besök en militär anläggning från Kalla krigets 
dagar. Anläggningen är byggd som en topp-
hemlig underjordisk fästning och var en 
gång en av landets bäst bevarade försvars-
hemligheter. Numera är Hemsö Fästning ett 
populärt besöksmål och ett riktigt äventyr för 
såväl stora som små. Inte långt från Hemsön 
så finner ni den mäktiga Höga Kusten bron, 
ett landmärke för hela Höga Kusten.

Ulvön
Längst ute i skärgården ligger Bottenhavets 
pärla, Ulvön, kanske mest känd för surström-
ming. Under sommaren sjuder ön av liv och 
upplevelserna avlöser varandra. Midsom-
marfirande, Ulvöregattan, surströmmings-
premiären och Ulvö Classic är bara några av 
alla evenemang som händer under sommaren.  
För dig som inte har egen båt finns dagliga 

skärgårdsturer till Ulvön under sommaren.

Nordingrå  
Genuina fiskelägen, gårdsbutiker, konst-
närer och konsthantverk finns det gott om i 
Nordingrå. Norrfällsviken, Fyrön Högbonden,  
Mannaminne och de släta stenhällarna på 
Rotsidan är populära utflyktsmål.

Junsele Djurpark 
Junsele Djurpark välkomnar dig till djurens 
värld! Ett bra utflyktsmål för hela familjen 
känt för sina vita tigrar. Här finns även barn-
ens egna zoo med mindre djur samt tivoli 
med karuseller.

Höga Kusten – ett världsunikt område

ÅNGERMANLAND
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Här börjar din riktiga fjällupplevelse
I Björkliden befinner du dig på tröskeln till 
vildmarken, 25 mil norr om polcirkeln. Här 
kan du uppleva vildmarken på ett bekvämt 
och lättillgängligt sätt. Koppla av och njut 
av naturen och de fantastiska vyerna eller 
delta i en aktivitet. Här finns ett brett utbud 
av aktiviteter och guidade turer som passar 
många smaker; perfekt för familjen men även 
för den mer äventyrliga. Följ med på en van-
dring till den mytomspunna Trollsjön, spela 
golf i midnattssolens sken eller upplev käns-
lan av att ha en kämpande harr på kroken. 
Varför inte prova på en glaciärvandring mitt 
i sommaren(!) eller ge dig ut på trail running 
i den vackra fjällmiljön. I sommar kan du 
även delta på Sweden Sky Race 24 (sweden-
skyrace24.se) och BAMM-Björkliden Arctic 
Mountain Marathon (bamm.nu) i Björkliden. 

Ett måste när du är i Björkliden är ett 
besök på Sveriges högst belägna fjällstation; 
Låktajtåkko Fjällstation, 1228 meter över ha-
vet med restaurang och bar. Låktatjåkko 
ligger spektakulärt beläget i ett pass mellan 
två fjälltoppar, nio kilometer vandring från 
Björkliden. I år fyller Låktatjåkko 75 år, kom 
och fira den 5 till 7 september.

Lappland – vilt och vackert
Upplev vildmarken och låt dig förföras av de vackra vyerna. I Björkliden hittar du Sveriges högst belägna fjällstation, 
Låktatjåkko, spektakulärt beläget mellan två fjälltoppar. Vid Langasjön ligger fjällanläggningen Stora Sjöfallet, perfekt 
för dig som söker lugnet. Låt dig slutligen förföras av sagan om South Lapland, där det mytomspunna norrskenet bor.

Björkliden
+46 (0)980-64100
bjorkliden@laplandresorts.se
www.bjorkliden.com

Stora Sjöfallet Fjäll AB
+46 (0)973-400 70
www.storasjofallet.com

South Lapland 
+46 (0)940-398 91
www.southlapland.com
info@southlapland.com
Strömsund,	Dorotea,	Åsele,	Vilhelmina

Stora Sjöfallet 
Fjällanläggningen ligger vackert vid Langa-
sjön med utsikt över fjällmassiv, vackra  
dalar och spännande urskog. Du kommer att 
förundras över den friska luften, tystnaden 
och den storslagna naturen. 

Anläggningen är öppen året runt och er-
bjuder en rad upplevelser. Gillar du isklätt-
ring finns utmaningar för både nybörjare och 
proffs. Fiskekort köps i receptionen. Det finns 
även en professionell fiskeguide. Gör fiske-
turer med skoter till Kakerjaur, Pätjasjaure 
och Teusajaure. Stora Sjöfallet erbjuder också 
helikopter- eller flygturer. 

Den som söker lugnet väljer vandring eller 
skidturer. Bästa tiden för turåkning är mellan 
februari och maj. Runt knuten finns många 
fina och olika långa leder och anläggningen är 
en lämplig  utgångspunkt till nationalparkerna 
Stora Sjöfallet, Sarek och Padjelanta. Kungs-
leden passerar också alldeles i närheten. 

Sagan om mig och South Lapland
“...Medan solen sköljde sin värme över de 
frusna vidderna, stormar svepte in och isar 
smälte undan, flöt jag samman med de vil-
da strömmar som mynnade ut just precis 

där uppe, där nattskyn var som vackrast. 
Just där var det sprakande norrskenet mot 
himlavalvet så vackert, att marken med allt 
sitt liv höll andan varje gång det flammade 
upp. Just där hade Moder Jord på utvalda 
ställen låtit majestätiska fjäll pressas upp 
genom årtusenden, och friska källor porla 
fram och samman i älvar, för att ge liv och 
kraft till växter och djur. Just där fick jag 
mitt efterlängtade land: Södra Lappland.”

Välkommen till sagans fortsättning, sägner 
och sanningar på www.southlapland.com.
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The 
Trangia 
principle 
– simple 
and safe 

www.trangia.se
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HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

HOS OSS FINNS 10 000 SKÄL ATT 
UPPLEVA SVERIGE. HÄR ÄR 5:

Sverigeresor.se är ej återförsäljare till slutkund. Produkter och priser varierar efter säsong och efterfrågan.
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Golfpärlor
Din bästa golfguide!

69
STOR 
GUIDE:  
GRYMMA 
GOLFKLUBBAR!

TÄVLA & VIN
N 

11 FINA GOLFPAKET

2014

Thomas Bjørn
– snacka om comeback – 

HISTORISKA
HEDWALL
SÅ SÄNKTE CARRO JÄNKARNA  

Fler guider från Provisa

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fjällguiden
2013/2014

GRYM LÄSARTÄVLING

Vinn vinterns skidsemester!

Din bästa vinterguide!

TESTA 
TOPPTUR 

Magpirr och eufori

– pumpar puder

42

– årets höjdare

SVENSKA 
SKIDORTER
för hela familjen!

Freeridern

matilda rapaport 
Fjallguiden_2013.indd   1 10/25/2013   11:08:43 AM

Semestertips ingår i en portfölj med andra årligen återkommande 
guider där de övriga är Fjällguiden och Golfpärlor.
Vill du annonsera i någon av guiderna kan du kontakta 
Pär Fischerström på par.fischerstrom@provisa.se 

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips
2014

ROLIGA RESMÅL
för hela familjen!

Din bästa sommarguide!

Camping    Kultur    Äventyr~~

ANNORLUNDA camping 

– bästa tipsen

mat kalender
smaker från norr till söder

Anneli Markström  •  070-41 51 987  •  anneli.markstrom@bahnhof.se  •  www.anna-lee.se

HEJ! 
Det är jag som har gjort den här tidningen 
du håller i. Jag kan även hjälpa dig med fina 
trycksaker som till exempel; utskick, visitkort, 
broschyrer, tidningar, kataloger eller affischer.

Jag gör snygga jobb och levererar snabbt till ett bra pris. 
Ring eller maila mig för mer info eller beställning  :)



Äventyret börjar på www.alv.se

*1 natt i campingstuga,  2 dagar i parken, 10  –  31/8 sön – tor. Max 2 vuxna och 3 barn.

Det här är Pippi Långstrump och i bakgrunden kan du 

skymta Villa Villekulla. Du känner säkert igen huset från 

böckerna om Pippi men det finns faktiskt  i verkligheten, 

och det gör Pippi också. Kom hit i sommar så får du se. 

Då får du träffa Pippi och alla andra du har lust till.  

Emil i Lönneberga, Rasmus och Paradis-Oskar,  

Kling & Klang, Prussiluskan, Kapten Långstrump  

och en massa matroser och sjörövare är här allihop. 

Familjepaket med två dagar i parken och en 

övernattning kostar från 2385 kr. Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL VILLA VILLEKULLA I

Vimmerby, småland
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