
Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips
2015

Din bästa sommarguide!

Cykelsemester – ja tack!

– vi har de bästa tipsen

101
ROLIGA RESMÅL

Pilutta dig!
2015 är Astrid Lindgrens år

TÄVLING
Vinn fina sommarpriser

CAMPING 
FÖR ALLA

för hela familjen!



Vimmerby, Småland, Sverige  | +46 (0)492-798 00 | info@alv.se

äventyret börjar på www.alv.se

Pippi långstrump
sakleta med

I Astrid Lindgrens Värld kan du kliva rätt in i Villa Villekulla och vara med 
när Pippi, Tommy och Annika letar reda på saker. Du kan leka med Emil i 
Katthult, hälsa på Ronja i Mattisborgen samt besöka en rad andra miljöer 

och figurer ur Astrid Lindgrens berättelser.

I år är det dessutom 70 år sedan första boken om Pippi Långstrump 
publicerades. Det kommer vi att fira på många olika sätt med start i maj. 

Varmt välkommen, här blir sagor verklighet!

I Astrid Lindgrens Värld kan du kliva rätt in i Villa Villekulla och vara med 
när Pippi, Tommy och Annika letar reda på saker. Du kan leka med Emil i 
Katthult, hälsa på Ronja i Mattisborgen samt besöka en rad andra miljöer 

och figurer ur Astrid Lindgrens berättelser.

I år är det dessutom 70 år sedan första boken om Pippi Långstrump 
publicerades. Det kommer vi att fira på många olika sätt med start i maj. 

Varmt välkommen, här blir sagor verklighet!

Priset avser 2 dagar i parken  och 1 natt i campingstuga  för 2 vuxna, 2 barn. Ankomst  sön-tor, 13/5-11/6 2015.

PRISEXEMPEL

1550 KR 

www.mariestad.se

Sjöstaden Mariestad
Vänerns pärla

och
Vänern 

kanal

www.mariestad.se
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Astrid Lindgrens Näs • Prästgårdsg 24 • Vimmerby, Schweden • www.astridlindgrensnas.se

Öppettider 2015: 1/3-7/5 ons-sön 11-16 • 8/5-12/6 dagligen 11-16 • 13/6-6/9 dagligen 10-18 • 7/9-27/9 dagligen 11-16 Varmt välkomna! 

 
En utställning om mod och rädsla med avstamp 

i Astrid Lindgrens krigsdagböcker.

”GUD HJÄLPE 
VÅR ARMA 

AV VANVETT 
SLAGNA PLANET!”

I samband med andra världs-
krigets utbrott 1939 börjar 
Astrid Lindgren skriva dagbok. 
Hon bor med sin man och sina 
två barn i Stockholm. Hon är 
ännu inte uppburen författare. 
Arbetet med att skildra krigets 
fasor lägger grunden till hennes 
roll som opinionsbildare senare 
i livet. 

Hela Världen Brinner! tar avstamp i krigsdag-
böckerna, men uppmärksammar även de i  
vår tid stora frågorna: Kommer vår värld  
någonsin att sluta brinna?  
Varifrån kommer ondska? 

30 maj–27 september 
2015

186x117 Semestertips.indd   1 2015-05-04   10:47

Semesterpärlor
Hitta din egen pärla på:
www.campingparlor.se
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INNEHÅLL
           Semestertips – 2015

Sverige i sommarskrud – åh vad vi älskar det! Kvällarna är ljusa, havet 
är ljummet och det grönskar överallt. Känns inte hela livet lite mer ljust 
till och med. Om du inte gjort det ännu så kan det nu vara hög tid 
att planera din sommar. I år har vi testat nya trendsemestern – cykel! 
Sverige har över 40 olika cykelleder att trampa. Spana in sidan 10 för 
tips och inspiration.

En gammal goding som kommer i oändliga skepnader är campingen! 
Alla kan campa, det har vi definitivt fått veta i år. Tror du oss inte? Låt 
oss då övertyga dig på sidan 8. 

I det här numret kan du också vinna underbara priser på temat 
Astrid Lindgren! 2015 är nämligen Astrid Lindgren-året. Tävla på sidan 
12 och hela familjen kan ta del av hennes sagor och figurer, tankar och 
klokheter. 

Som vanlig ger vi dig också vår fina guide till Sommarsverige! Läs 
om aktiviteter, äventyr och avkoppling ifrån hela vårt vackra land.

Trevlig läsning!

Linda Eriksson
Redaktör

– kust, skog, fjäll och storstad
Sverige är fantastiskt 

Hyr en stuga i Sommar

Läs mer och boka på +46 031-15 52 00

Semestertips publiceras en gång om året av Provisa Sverige AB. Citera oss gärna, men ange alltid källan.

OMSLAGSBILD: KATTEGATTLEDEN, Foto: Region Halland/halland.se. 
BILD REDAKTIONSSIDA: SKATANS FISKELÄGE VID KUSTVÄGEN I MEDELPAD, Foto: Ingeli Gagner. 
REDAKTÖR: Linda Eriksson, linda.eriksson@provisa.se LAYOUT & DESIGN: Anneli Markström, 
anneli.markstrom@bahnhof.se PROJEKTLEDARE: Pär Fischerström, par.fischerstrom@provisa.se

8  ............. CAMPING FÖR ALLA
 – testa du också

10-11 ...... CYKLA I SVERIGE
 – semester på sadeln

12 ............ KÄRA ASTRID
 – vi firar Astrid Lindgren

12 ............ TÄVLING
 – vinn fina priser

14-37 ...... SEMESTERSVERIGE
 – stor guide

14 ............ HALLAND

15 ............ VÄSTERGÖTLAND

16 ............ DALSLAND

17 ............ VÄRMLAND

18 ............ ÖLAND

19-21 ...... SMÅLAND
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28 ............ SÖDERMANLAND

29 ............ STOCKHOLM

30-31 ...... UPPLAND

32-33 ...... DALARNA

34 ............ GÄSTRIKLAND

35 ............ HÄLSINGLAND

36 ............ ÅNGERMANLAND

36 ............ MELLANNORRLAND

37 ............ LAPPLAND
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Har du inte gjort det än? testat camping. allt fler svenskar upp- 
täcker campingen. och det är inte så konstigt. Svenska camping-
platser har något för alla smaker och alla sorter.

– Stadscamping, skärgårdscamping, badlandscamping, hund-
camping, fiskecamping. utbudet i Sverige idag är fantastiskt, säger 
Catrin Sörenson, som sitter i styrelsen på SCr Svensk Camping och 
även  äger och driver Kronocamping Saxnäs på Öland.

FärSKa SiFFror viSar att svenska campingplatser hade hela 15  
miljoner gästnätter förra året (2014). det innebär nya rekordsiffror 
och en ökning med en miljon gästnätter bara de senaste två åren. 

– det här är en jätterolig trend. ute har blivit det nya inne! 
Föräldrar tar med sina barn ut i parken, man vill inte sitta inne. 
Samma sak gäller på semestern. Samtidigt har campingföretagarna 
blivit duktigare på att bredda sig eller nischa sig, säger Catrin. 

vi som semestrar har också blivit duktiga på att välja semester 
utifrån våra intressen. Camping är inte längre bara att bo, det ska 
finnas saker att göra. och när utbudet av campingar ökar, ger det 

– camping är för alla – 
Trodde du att du inte var en sån där som campar? 

Dags att tänka om! I Sverige finns en camping just för dig. 

oss oändliga valmöjligheter. 
– Man kanske inte alltid ska gå efter kompisars rekommenda-

tioner utan fundera igenom vad det är för semester man själv vill 
ha. vill du ligga på stranden en hel vecka, kanske gå en kurs under 
semestern? är motionsspår viktigt för dig, idrott, aktiviteter? Ska 
du ha med dig barnen? Barnbarnen? Hur vill de ha det, simskola, 
lekparker? eller vill du kanske ha nära till stadsliv och puls? det är 
bara att välja och vraka. 

glöm inte bort att tidpunkten också kan vara viktig. idag har 
många campingplatser längre säsonger, eller till och med öppet 
året runt. atmosfären varierar efter säsong. 

– Här på Saxnäs till exempel är vi tre olika campingar beroende 
på årstid. På våren är vi en lugn och naturskön camping, perfekt för 
avkoppling och golf. På sommaren är det full fart – barnaktiviteter, 
musik, utegympa och hålligång. i augusti och september njuter vi 
av vackra solnedgångar och fågelskådning, berättar Catrin.

Så vad väntar du på? ut och fånga semesterdrömmen – camping 
för alla!

stadsbo
hundälskare

ung storfiskare

familj
singel

text: linda erksson BILD: saXnÄs, liseBerG, kneiPPBYn

BLEKINGE

VATTEN
UNDERBARA

MEST AV
SEMESTER-
SVERIGE

På Camping.se hittar du Sveriges största utbud av camping- och 
stugboende. Här kan du låta dig inspireras av våra resefi lmer 
och boka din drömsemester tryggt och enkelt.
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Kattegattleden – nummer 1
Kattegattleden är Sveriges första 
nationella cykelled, först ut i 
Sverige att skyltas med de rödvita 
skyltarna och får nummer 1. 

Cykelleden går från Helsing-
borg i söder, hela vägen genom 
Halland och upp till göteborg i 
norr. det spelar ingen roll var du 
startar äventyret för leden är lätt-
tillgänglig via goda kommunika-
tioner i städerna. den är 37 mil 
lång, näst intill bilfri, har ett unikt 
och havsnära läge och är fylld av 
upplevelser. 

du cyklar i en fantastisk kust-
nära natur med dramatiska klippor, 
milslånga sandstränder, natur-
reservat och vackra utsiktsplatser. 
vill du pausa och äta så ligger res-
tauranger och caféer som ett pärl-
band utmed leden. Här finns gott 
om olika boendealternativ för alla 
smaker. 

Bergslagen Cycling – för alla
Bergslagen Cycling är Sveriges 
största cykelområde i Örebro- 
regionen. Här finns över 100 
cykelleder för både nybörjare och 
elit. du hittar även leisureleder, 

turcykling för dig som vill cykla 
på vägar och uppleva naturen. 
Cykelområdet har sex samman-
hängande mountainbikeområden 
med 95 mil skyltade leder för dig 
som vill utmana dig själv på stigar  
i skogen. dessutom finns 90 mil 
roadbikeleder för dig som vill vässa 
formen på racercykeln. 

all information om leder, kart-
or, gPS-rutter, boenden, uthyrare 
och verkstäder hittar du på hem-
sidan. Bergslagen Cycling är ett 
samarbete mellan destinationer 
och kommuner i Örebro län.

Biking Dalarna – lätt att hitta
Biking dalarna erbjuder förutom 
över 90 mil välmarkerade cross 
country-leder även downhill-, 
leisure- och lands vägscykling. 
Cykeldestinationer som ingår i 
Biking dalarna är Säfsen, Falun, 
Sälen, rättvik, Mora och idre. 
Flera nya leder och områden 
tillkommer i sommar.  

Här är lätt att hitta och lätt att 
väja rätt led! Ledgradering och 
skyltning/markering är gemensam 
så du kan känna dig trygg med 
att du är på rätt led och vet hur 

Nu är vi ute och

jag Har Stannat FÖr natten i vagnhärad och är nu på väg mot 
trosa, i Sörmland. vägarna är fint omhändertagna, skyltade och 
relativt tomma. Cykelsemester har kanske inte varit den vanligaste 
formen av semester, men blir nu allt mer populär. 

Svenska Cykelsällskapet (SCS) har skapat cykelturismleder i 
Sverige i 40 år och ligger bakom ungefär hälften av de svenska 
lederna. 

– en riktigt fin cykelturistled ska ligga på vägar med lite trafik, 
så att man verkligen kan slappna av och höra fåglarna. Bäst är det 
om den är omväxlande hela tiden och inte bara transportsträcka. 
Kurviga småvägar, gärna asfalterade men inte ett måste, säger 
Lasse Brynolf på SCS. 

Sverigeleden är den längsta cykelturistleden, totalt 9 500 kilo-
meter lång, där du kan uppleva den svenska naturen med dess  
skogar, sjöar, älvar, kust och hav, fjäll och slättlandskap. Huvud-
leden går mellan Helsingborg och Karesuando. trafikverket och 
kommuner har tillsammans med Svenska Cykelsällskapet skyltat 

Min cykel är lite skranglig, men alla växlar fungerar fint. Vinden smeker mitt ansikte med 
en ljummen pust. Det här är livet, tänker jag när jag far fram på den vackra cykelleden. 

lång den är. det ger dig frihet att 
njuta av upplevelsen och ha roligt 
på cykeln. alla cross country- 
och downhilleder är välmark- 
erade i terrängen. För leisure  
cycling och landsvägsleder finns 
bra vägbeskrivningar. Bra kring-
service är också en viktig del av 
cykelupplevelsen. På alla destina-
tioner inom Biking dalarna kan 
du hyra cykel, äta och bo. det är 
också lätt att hitta fler upplevelser. 

Ölandsleden – från fyr till fyr
Ölandsleden är en cirka 40 mil 
lång, skyltad cykelled som finns 
över hela Öland. den sträcker sig 
från fyr till fyr, men går inte bara 
i nord-sydlig riktning utan också 
tvärs över ön, vilket gör att du en-
kelt kan välja också kortare turer. 

På mellersta och norra delen 
av ön är vägnätet stort och därför 
går leden över mindre småvägar 
med låg trafikintensitet. På den 
södra delen av ön är vägarna mer 
begränsade, vilket gör att leden 
här följer de större vägarna lite 
oftare. 

utbudet av vacker och säregen 
natur är däremot lika fantastisk 

             BICYCLE  ROUTE
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Sverigeleden. Både huvudleden och 
alternativleder är tydligt markerade. 

Förutom Sverigeleden finns ett 40-tal 
regionala cykelleder över hela landet, 
även de tydligt skyltade. idag erbjuder 
många destinationer praktiska paketlösningar 
för din cykelsemester.

du behöver inte pussla och planera, allt står färdigt för dig och  
din cykel. 

Leisure cycling, alltså fritidscykling, passar de flesta och du  
hittar leder i hela Sverige. vill du ha mer utmaning och terräng 
finns också mountainbikeleder. För den våghalsige rekommenderas 
downhill biking – garanterat pirr i magen. 

Min egen cykelsemester avverkas i långsamt mak med min  
bättre begagnade 3-växlade cykel. innan jag parkerar cykeln för 
natten lovar jag mig själv att göra om det här nästa år. Samma 
cykel. annan led.

CYKLAR!
BIKING – hetaste semestertrenden
Utför, nerför, uppför eller full fart framåt. Vad du än föredrar så finns en cykelsemester just för dig. 
Lägg i en extra växel och cykla dig lycklig i sommar.

LÄS MER PÅ: Cykelkartan.se eller www.svenska-cykelsallskapet.se

På Idre Fjäll satsas det på Cross Country-leder. Bergslagen bjuder på härliga cykelvyer.

Från fyr till fyr, över hela Öland.Hitta dina upplevelser i Dalarna.

Kattegattleden är lättillgänglig och havsnära.
Bergslagen cycling är Sveriges största moutainbikeområde.

www.kattegattleden.se 

www.bergslagencycling.com

www.olandsleden.se

www.bikingdalarna.se

över hela ön. det samma gäller 
sevärdheter och aktiviteter. en 
enda led kan omöjligt passera alla 
dessa upplevelser, därför finns 
även så kallade ”upptäckarvägar” 
som leder till intressanta platser 
och smultronställen som inte lig-
ger utmed Ölandsleden. 
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Pippi firas över hela världen. 

•  Abu-Dhabi International Book  
 Fair (ADBIF) 7-13 maj, Peking  
 den 6 juni i samband med  
 nationaldagsfirandet. 
•  I Malaysia den 16 juli på 
 Bookfest@Malaysia, 
•  Bokmässor i Österrike, 
 Makedonien och Serbien.
•  Jubiléet uppmärksammas  
 också i Stillahavsregionen, där  
 ambassadören besöker skolor  
 för att prata om Pippi och  
 barns rättigheter.

Vinn

Så firar världen 
#Pippi70

PiPPi FyLLer 70 år i år. Kanske är det med an-
ledning av den bemärkelsedagen som 2015 har 
blivit astrids år. året började med att den stora 
och uppskattade dokumentären ”astrid” sändes i 
Svt. Strax därefter kom även jens andersens fina 
biografi ”denna dagen, ett liv” ut på svenska. och 
i början av maj publicerades astrid Lindgrens 
krigsdagböcker, 70 år sedan andra världskrigets 
slut. 

och så fyllde förstås Pippi Långstrump hela 
70 år den 21 maj, vilket firades runt om i hela 
världen! Här hemma i Sverige firades hon med  
ett stort födelsedagskalas på Skansen i Stock-
holm. För dig som missade kalaset finns flera 
chanser i sommar. 

På astrid Lindgrens värld i vimmerby har 

2015 är ditt år!
Pillutta dig. Hujeda mig. Voffor gör di på detta viset? 

Hela Sveriges Astrid Lindgren har myntat många bevingade ord. 
I år 2015 är intresset kring Astrids liv och verk större än någonsin. 

Kära Astrid
text: linda erksson bild: astrid jacoBs och vimmerBY Bildarkiv

man kalas med tårta varje dag hela sommaren! 
tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa! som Pippi 
skulle sagt! 

Men det är inte SLut på astrid-året där. den 
nya stora utställningen ”Hela världen brinner” har 
precis öppnat på astrid Lindgrens näs. Här visas 
en utställning om mod och rädsla med avstamp i 
astrids krigsdagböcker. Slutligen ser vi med spän-
ning fram emot den nya tjugolappen som kommer 
i oktober, som pryds med astrids porträtt. 

aStrid Lindgren Lever mitt ibland oss, i allra 
högsta grad. Hennes sagor, figurer och tankar. 
och den där härliga sagorösten som vi aldrig kan 
höra oss mätta på. 

 

Hurra 
för 
Astrid! 
Vi på Semestertips firar 
världens bästa sagotant 
genom att ge er läsare 
chansen att vinna fina priser 
i Astrid Lindrens anda. 

Vi lottar ut: 
fem familjebiljetter till Astrid 
Lindgrens Värld i Vimmerby, 
fyra familjebiljetter till Juni-
backen i Stockholm, tre ex  
av Boken om Pippi (Rabén  
& Sjögren) och fem ex av 
Astrid Lindgrens Krigsdagböcker 
1939-1945 (Salikon förlag). 

Vad du behöver göra? 
Motivera varför just du ska 
vinna! Berätta också vad 
du tycker är bäst respektive 
sämst med det här numret 
av Semestertips. 
Skicka alltihop till: 
tavling@provisa.se senast 
den 15 juni. 
Glöm inte att ange vad du 
helst vill vinna samt hur vi 
kan få tag i dig. 

Lycka till! 

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:-

5 000 öar och skär med gästhamnar,
restauranger och härliga naturvikar. 
En pulserande stad full av skönt 
sommarutbud och skärgårdskänsla. 
Nordens största familjeresort 
– Västervik Resort Lysingsbadet med 
splirrans nytt upplevelsebad.

Sommarbordet är dukat

Förbered dig på en 
skärgårds- 

sommar

Din officiella guide för en fulländad 
skärgårdsvistelse hittar du på

vastervik.com/skargardsliv
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Kungsbacka – mitt på Västkusten!
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 barn-
vänliga 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.

uPPLev SHoPPing På HÖg nivå! Kungsmässan  
är ett modernt köpcenter och flerfaldigt 
belönat som Sveriges trivsammaste. Freeport 
är västsveriges enda riktiga outlet där du  
hittar välkända varumärken till fyndpriser. 
innerstaden bjuder på pittoresk och mysig 
atmosfär med caféer, restauranger och bu-

tiker. Första helgfria torsdagen varje månad, 
året om, är det torgmarknad. 

Besök tjolöholms slott, Sveriges enda tudor- 
slott, alldeles vid havet. Känn historiens ving-
slag på Fjärås Bräcka och besök järnålders-
gravfältet med ett 100-tal bautastenar. i 
1800-talsbyn äskhults upplever du dåtid i 

Turism Kungsbacka
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delen av Kungsbacka. den västra delen bju-
der på spännande sjöfartshistoria om kaperi-
epoken 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 be-
varade dubbelfyr, nidingen. 

Kattegattleden invigs den 6 juni och är 
Sveriges första nationella turistcykelled. 
Leden är 37 mil lång och är till största delen 
asfalterad och bilfri. den sträcker sig från Hel-
singborg i söder, hela vägen genom Halland, 
och upp till göteborg i norr.

du cyklar i en fantastisk kustnära natur  
med närhet till härliga sandstränder och 
vackra utsiktsplatser. Leden tar dig genom 
pittoreska fiskelägen och mysiga städer. 
under cykelturen passerar du flera historiska 
platser och intressanta besöksmål som alla är 
väl värda ett besök.

Västergötland – väl värt ett besök 

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

Tidaholm – aktiv semester
den mysiga småstaden tidaholm med om-
nejd är fyllt av möjligheter till aktiviteter och 
friluftsliv. tidaholm är ett mecka för stora och 
små fiskeintresserade. Här kan du fiska i ån 
tidan och på Hökensås som är känt som ett av 
Sveriges bästa sportfiskeområden. Här finns 
vandringsleder, möjligheter att paddla kanot 
och mycket mer. 

de två öarna mitt i staden bjuder in till upp-
levelser av olika slag. På turbinhusön kan du 
fika i 1800-talsmiljö samt besöka konst- och 
hantverksutställningar. vulcanön är tidaholms 
kulturcentrum med bland annat tidaholms 
Museum och Konstlitografiska verkstaden.

Läckö-Kinnekulle – minnen för livet
destination Läckö-Kinnekulle i götene och Lid-
köping har mycket att erbjuda. vandra i vacker 
natur, paddla på en spegelblank sjö eller cykla 
längs slingriga småvägar. Smaka på det lokala 
köket, bo i ett romantiskt hotellrum eller leta 
unika minnen i små, personliga butiker. 

Här kan du uppleva konst, kultur och his-
toria i sköna omgivningar. Här finner du det 
blommande berget Kinnekulle och det ståt-
liga barockslottet Läckö Slott med närhet 
till vänerskärgården. Kunniga guider visar 
slottets praktsalar, barnen får gå på skattjakt 
och Läckö slottsopera sätts upp i vanlig ord-
ning. oavsett vem du är och vad du tycker 
om får du garanterat njutbara dagar i Läckö-
Kinnekullebygden!

Halland – Västkustens semesterparadis!
Sol och salta bad. Barnvänliga sandstränder med sandslottsbygge, 
krabbfiske, after beach, god mat, svalkande dryck och härlig musik. 
Din sommar kan inte bli bättre!

HaLLandS CaMPinganLäggningar ligger 
som ett pärlband längs kusten och erbjuder 
bekvämt boende i både stugor och lägen-
heter. Självklart finns här även alla bekväm-
ligheter för dig som kommer i husvagn eller 
husbil. 

aktiviteterna är många och landskapet 
erbjuder något för alla smaker – inlandet 
med insjöbad, fiske och paddling. varför inte 
vandra, kort eller långt, längs Hallandsleden.

För dig som hellre rullar fram genom 
sommaren finns fina möjligheter. Kattegatt-
leden är den havsnära cykelleden mellan 
göteborg och Helsingborg. Leden sträcker 
sig längs hela Hallandskusten och invigs 
den 6 juni!

du kan även testa sommarrodel och zip-
lina längs Hallandsåsen, besöka tjolöholms 
Slott i Kungsbacka, varbergs Fästning med 
Hallands Kulturhistoriska Museum och ut-
ställningen om Bockstensmannen. 

halland

Stora evenemang i sommar: 
• Roxette spelar på hemmaplan i Halmstad
• Sommarfarsen på Vallarna ”Bröllop i kikar’n”
• Game Masters – the Exhibition – prova på  
 över 100 datorspel
• Unnarydsdagen – stor marknad i Hallands  
 inland
• Dessutom artister som Måns Zelmerlöv, Billy  
 Idol, Carola, Thomas Ledin, Magnus Uggla  
 och många fler.

www.halland.se, info@halland.se 

regniga dagar passar ett besök på gekås i 
ullared perfekt. 

tiotuSentaLS goLFSPeLare besöker Halland 
varje år för att njuta av härliga golfrundor 
i varierande naturskön miljö. Halmstad är 
Sveriges golfhuvudstad med åtta anlägg-
ningar. Flest besökare har Halmstad gK med 
sina 36 hål och ringenäs som har 27 hål och 
dessutom ett modernt hotell med konferens-
möjligheter och havsutsikt från alla rummen.
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För mer information om Lidköping och 
Götene ring 0510-200 20 eller besök
www.lackokinnekulle.se. 

På två hjul i Ulricehamn
ta chansen och upptäck ulricehamn på cykel. 
95 kilometer bilfria asfalterade cykelvägar! 

På natursköna småvägar och bilfria banvallar 
kan du njuta av tystnaden och ta del av ett spän-
nande utbud av aktiviteter och sevärdheter. Hos 
oss bor du bra, äter gott och njuter av trevliga 
kringarrangemang. Sommaren bjuder på allt 
från musikfestivaler och teaterupplevelser till 
större motionslopp både till fots och på cykel. 
investera i dig själv och semestra på cykel ge-
nom att boka ett färdigt paket. Bekvämt, enkelt 
och med bra kvalitet! På Lassalyckans Frilufts-
område i ulricehamn finns det gott om terräng 
som passar utmärkt för att cykla mountainbike. 
Här går västgötaloppet cykel av stapeln den 26 
september och är ett terränglopp som passar 
både motionärer och elitcyklister.

Arena Skövde – Sveriges bästa plask!
virvla runt i Crazy river, känn pirret när du 
rutschar ner för Magic eye eller kasta dig ut 
i vågorna. oavsett vilken typ av badare du är 
finns något som passar dig. välj mellan 371 me-
ter rutschkana, lekfulla pooler och den avslapp-
nande relaxavdelningen aqua vitalis. Sveriges 
bästa upplevelsebad arena Skövde ligger två 
timmar från Stockholm och en timme från göte-
borg. när fingrarna påminner om skrynkliga rus-
sin och du vill varva ner efter en fartfylld dag lig-
ger arena Skövde bara ett stenkast från Skövde 
centrum. Här finns mysiga caféer, prisbelönta 
restauranger och ett brett shoppingutbud. 

västergötland

För mer information besök 
www.ulricehamnsturistbyra.se
0321-59 59 59, turist@nuab.eu.

För mer information ring 0500-44 66 88, 
mejla info@upplevskovde.se eller besök 
upplevskovde.se.
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Turbinhusön i Tidaholm.
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området med upplevelser, butiker och  
restauranger på gångavstånd. Kombinera 
gärna ditt besök med en akveduktsight- 
seeingtur med båten M/S nils ericson 

SiLverLaKe CaMP & Kanot är experter på 
friluftsäventyr och naturupplevelser. Här i 
Kråkviken, 15 kilometer norr om Bengtsfors, 
hittar du den perfekta utgangspunkten för 
paddelturer i kanotisternas paradis med 
klart vatten, rik natur och över 100 väl-
utrustade lägerplatser. Hos Silvelake hyr du 
mountainbike, kanot, kajak, storkanot och 
all utrustning du behöver. du väljer om du 
vill bo på hotell vandrarhem, i lägenhet, 
lappkåta, eller i eget tält. 

dvvj – de vackra vyernas järnväg sträcker 
sig mellan Bengtsfors och årjäng. att cykla 
dressin på den 50 kilometer långa tågsträckan 
är ett spännande sätt att ta sig ut i dalslands 
vackra natur. du trampar fram genom orörd 
skog, öppna landskap och längs många sjöar. 
välj själv om du vill vara ute i flera dagar eller 
bara en eftermiddag. dressinturen går även 
utmärkt att kombinera med kanotpaddling. 

daLSLandS KanaL och den unika akvedukt-
en i Håverud är dalslands största besöks- 
mål. Kanalen består av ett 250 kilometer 
långt sjösystem med vackra naturscenerier 
och 17 slusstationer som överbryggar en 
höjdskillnad på 59 meter. 

Längs kanalen finns 11 gästhamnar och 
många fina naturhamnar. Hela sommaren 
njuter kanotister, fritidsskeppare och land-
krabbor av dalslands blå band. 

M/S StorHoLMen är med sina 119 år den  
äldsta passagerarbåten på dalslands kanal. 
turerna mellan Bengtsfors och Håverud  
bjuder på pittoreska slussmiljöer och stor-
slagna naturupplevelser. testa gärna de pop-
ulära rundresorna med båt och tåg.

Skepparfamiljen Holmedahl älskar sitt 
jobb och månar om sina gäster med utmärkt 
service, guidning och god hemlagad mat i res-
taurangen ombord. 

tHe viSitor StugBy hittar du i Håverud 
endast 50 meter från dalslands kanal. du 
bor bekvämt i nybyggda stugor med blick 
på dalslands unika akvedukt och sluss- 

daLSLandS aKtiviteter utanför dals Långed 
är ett upplevelsecenter där du kan välja 
bland över 50 olika aktiviteter. Höghöjdsba-
na, ziplina och stolphopp är ett par av de ut-
maningar som den djärve kan pröva på. rid-
ning, älghägn, gäddoas, guldvaskning, och 
nya spångade ”Stenebyleden” är andra exem-
pel. Här finns mycket kul för hela familjen. 
restaurang Stenebygrytan ser till att du får 
ny energi. testa gärna deras populära älg-
burgare!

Dalsland – hela Sverige i ett landskap
Dalsland är det fina lilla 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 ett varierat ubud även för den kultur-
intresserade. Här finns fjäll, skärgård, kanal, slätt och skog. Upplev allt du tycker om med Sverige i ett enda landskap!

www.dalslandsaktiviteter.se
www.dalslandskanal.se
www.dvvj.se
www.silverlake.se
www.storholmen.com
www.thevisitor.se

Mer information om Dalslands turistiska utbud, 
evenemang, aktiviteter och boenden hittar du på 
www.dalsland.com.

Vid slussen i Upperud.

Fin dressintur. Trampa själv eller få skjuts.

Ridning på Dalslands Aktiviteter.

Båttur på Dalslands kanal med M/S Storholmen. The Visitors Stugby vid Akvedukten i Håverud. Paddla hos Silverlake Camp & Kanot.

dalsland
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Filipstads bergslag – ett Värmland i miniatyr
i Filipstads bergslag är ett aktivt lugn vardag, 
för besökarna är det en uppenbarelse. Så 
nära, men ändå så positivt annorlunda.  

vandrarnas vägar leder allt oftare genom ett 
värmland i miniatyr. allt fler leder med mod-
ern standard,  allt flera mil genom värmländsk 
natur och kultur. Brattforsleden är ett bra ex-
empel som leder vandraren till den perfekta 
blandningen av upplevelser och avkoppling. För 
de minsta är trollstigen ett äventyr i sig.

att tyst glida fram i kanot  eller kajak är 
det bästa sättet att bli ett med naturen. i de 
glittrande vattnens land finns sjöar, kanaler, 
åar och vattendrag för alla smaker. Bergslags- 
kanalens och Svartälvens  vattensystem känner 
snart alla till, men här finns så mycket mer  
– kom själva och se!

i en bergslag finns förstås också mineral. 
varje sommar samlas entusiastiska mineral-
letare i Filipstadstrakten. vid Långban finns 
över 300 mineral, varav många unika.  även vid 
Hornkullens silvergruvor letas mineral och där 
kan man även vaska guld! guldet kan ibland bli 

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

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

Filipstads Turistbyrå
0590-613 54
www.visitfilipstad.se

Karlskoga/Degerfors
0586-21 61 00 
info@karlskogaturism.se 
www.visitkarlskogadegerfors.se

till sand men i Filipstads bergslag blir man alltid 
tillräckligt rik på upplevelser.

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 sevärd-
heter 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. 

Karlskoga – många anledningar att åka hit
det finns många anledningar att besöka Karl-
skoga. Hitta din! alfred nobels Björkborn är 
nobels sista svenska hem, numera museum. 
Här får du se hans laboratorium och herrgårds-
parken. gör en avstickare till Boda Borg, eller 

testa utomhusaktiviteter vid Möckelns strand. 
På Kulturcentrum Berget hittar du järnverkets   
arbetarbostäder från 1880-talet. Här sjuder det 
av liv med hantverkare, Lilla Svingelskogen, 
Sveafallen och mycket annat. Semestern är väl 
värd ett besök i denna vackra del av värmland!

värmland

Stunder att minnas
Karlskoga Degerfors

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.
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jÖnKÖPingS StadSKärna består av mysiga 
gränder med ett stort utbud av restauranger 
och caféer och kanaler som öppnar sig mot tre 
sjöar. Mitt i staden finns en två kilometer lång 
sandstrand, ett naturreservat och inte minst 
en stadspark med djur, lekpark och historiska 
byggnader. 

i det gamla brukssamhället Huskvarna, där 
det tillverkats vapen, fordon och apparater  
sedan 1600-talet, finns en uppsjö av kulturskatter  
att upptäcka. en utflykt till gränna och vis-
ingsö bjuder på vackra vyer, slott, trähusidyll, 
borgruiner, ekskogar och intressant historia. 

Jönköping – mycket att upptäcka
Jönköping ligger vackert längs Vätterns södra strand. 
Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser. 

För mer information ring 0771-211 300 
eller besök www.destinationjonkoping.se.

taberg erbjuder dig en storslagen utsikt från 
toppen och spännande, mörka gruvgångar 
i sitt inre. vid gruvan finns också ett fladder-
musmuseum värt ett besök. 

ett annat spännande utflyktsmål är Små-
lands toscana, äppledalen, där du kan uppleva 
den mysiga gårdsbutiken, de vackra odling-
arna och de vida vyerna över Landsjön och 
vättern. 

granne till äppledalen ligger gårdsrosteriet 
i vista, där du kan avnjuta en kopp egenrostat 
kaffe. det finns mycket mer att upptäcka i 
jönköping och dess närområde!

småland

tranåS är en deL av det natursköna om-
rådet Sommenbygd. Med sina 365 öar och 
skärgårdslika atmosfär är sjön Sommen fantast-
iskt vacker. några av sommarens populära 
aktiviteter är att åka båt, bada, fiska, slå läger 
på en ö, paddla och åka vattenskidor. 

runt tranås finns flera cykel- och vandrings-
leder, som exempelvis Holavedsleden. det finns 
även ett antal naturreservat, bland annat  
romanäs som har en handikappanpassad 
vandringsled. 

Längs Storgatan, som är stadens huvud-
gata, hittar du småbutiker och rikstäckande 
kedjor. inne i staden hittar du även eriksbergs 
Museum, vagnsmuseet och utställningen  
Skogsrapport av konstnären Björn Bengtson i 
Stadshuset. Beger du dig utanför tranås cen-
trum hittar du ett brett utbud av gårdsbutiker. 

Tranås har något för alla. För den som gillar att vara aktiv finns sjön Sommen 
och dess omgivning att upptäcka. I och runt om staden finns det mycket att 
uppleva. Eller varför inte besöka några av alla våra evenemang som äger rum 
i sommar?

Fler tips på vad du kan göra i Tranås med 
omnejd hittar du på www.sommenbygd.se 
eller kontakta Turistbyrån på 0140-687 90.

runt om i kommunen finns dessutom forn-
lämningar, urskog och andra sevärdheter. 

under hela juli spelas barnmusikalen  
Kapten nemmos Pirater, den 8 augusti är det 
dags för tranås Cruising och den 21-23 augusti 
är det epic Street – en streetfestival som ut-
lovar sköna beats, häftiga tricks och explosiv 
graffiti. du som är konstintresserad får inte 
missa Konst i Sommenbygd den 22-29 augusti. 

Tranås – en del av Sommenbygd
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Camping Öland – din plats i solen!
Drömmer du om en liten stuga på Öland med gångavstånd till havet? 
Då har du kommit rätt! Camping Öland kan förverkliga semesterdrömmen.

På SoLenS oCH vindarnaS Ö erbjuder 
Camping Öland 23 unika campingplatser vid 
havet. Förutom de fina campingtomterna 
finns här också en uppsjö av stugor och villa- 
vagnar att väja emellan. allt ifrån det lilla, 
naturnära och enkla till fullt utrustade lyx-
stugor. 

är ni två personer på romantisk ”get-away”? 
Hela släkten på 70-års kalas? oavsett antal per-
soner eller anledning står det ett boende här 
och väntar på dig. Med havet som granne.

Men Öland är så mycket mer. när du 
besöker en camping, passa på att vidga vy-
erna och utforska mer av vad ön har att er-
bjuda. du kan vindsurfa vid Haga Park, rida 
kamel över det vackra landskapet, besöka 
karamellkokeri i Köpingsvik, besöka vackra 
vingårdar eller köpa matprodukter av alla de 
slag på någon av Ölands alla gårdar. 

Självklart erbjuder Camping Öland även 
stora campingtomter för dig som föredrar 
tält eller vill ställa upp ditt eget boende. Här 
finns allt ifrån tomter utan el till tomter med 
el och kabel-tv.

 På Öland kan du låta fantasi, smak och 
intresse styra din semesterdröm. Möjlighet-
erna är oändliga.

10 Ölandstips 
•  Borgholms slott www.borgholmsslott.se
•  Eketorps Borg  (Levande fornborg på   
 alvaret) www.eketorp.se
•  Skäftekärr (järnåldersby, café) 
 www.skaftekarr.se
•  Himmelsberga (Friluftsmuseum, 
 utställningar, café)
 www.himmelsbergamuseum.com
• Ottenby (Fågel och fyr) 
 www.sofnet.org/ottenby
• Sollidens Slott www.sollidenslott.se
• Störlinge Traktor & Teknikmuseum
 www.motormuseet.se
• VIDA Konsthall & museum 
 www.vidamuseum.com
• Capellagården (Konst, keramik och 
 plantor) www.capellagarden.se
• J.A.G.S museum (skulpturer och    
 föreläsningar, café) www.jagsmuseum.se

Camping Öland
Besök www.camping-oland.com 
och finn din bästa semester!
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Barnen roPar överförtjust när de 
kommer till Björkbackens boende-
anläggning i vimmerby och möter 
de fina loftbyggda campingstugorna.  
På Björkbacken finns också hotell 
och camping, men populärast är 
nog ändå Björkbackens vattenlek-
park mitt i området. 

Fyra uppvärmda barnpooler 
väntar familjen efter en härlig hel-
dag i astrid Lindgrens värld. även- 
tyrsgolf, beachvolley, butik, café 
och restaurang. 

Björkbacken är komplett och 
byggd för barnfamiljer.

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 
vimmerby 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 utmärkta läge.

Familjepaket till astrid Lind-
grens värld: 1 natt i Mindre familje-
rum inklusive frukost samt 2 dagar i 
parken under lågsäsong 2 715 kronor, 

BEST WESTERN 
Vimmerby Stadshotell 

Björkbacken – där barnen vill bo
Björkbackens pris under försäsong: 
1 natt, 2 vuxna + 2 barn i hotellrum, 
frukost samt 2 dagars biljett till astrid 
Lindgrens värld från 2 680 kronor.  
1 natt 2 vuxna + 2 barn i campingstuga, 
samt 2 dagar i astrid Lindgrens värld 
från 1 785 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 
Fredensborgs Herrgård ett upp-
skattat  boendealternativ, 10 min-
uters bilresa söder om vimmerby 
och astrid  Lindgrens värld. 

Här finns allt för familjen. en 
härlig badsjö med bastu och båtar, 

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

18-håls golfbana, minigolf, tennis 
och lekpark. restaurangen serverar 
mat som passar hela familjen, och 
barnen har en egen buffé.

Familjepaket till astrid Lindgrens 
värld för hela familjen med över-
nattning i dubbelrum med extra-
bäddar, frukost och entré till parken. 
Familjepaket finns från 2 170 kronor 
under lågsäsong 13/5-10/6.

ett annat trevLigt boende-
alternativ i  vimmerby är Hotell 
ronja. Med sina 90 rum där inget är 
det andra likt, passar hotellet alla 
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. Per-
fekt 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 avgifts- 
fri 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. 

aLLa PLatSer i ParKen går att känna igen från 
astrid Lindgrens berättelser och när som helst 
kan du möta flera av de personer ni lärt känna 
genom böckerna. För vad vore junibacken utan 
Madicken, och hur livad skulle Mattisborgen 
vara utan rövarliv? 

i de här levande miljöerna spelas det varje 
dag upp scener som också är hämtade från 
böckerna. Här kommer du som åskådare mycket 
nära händelserna, och ibland hamnar du också 
mitt i. 

efter föreställningarna fortsätter det roliga då 
alla barn kan hoppa in och leka på den plats som 
alldeles nyss var en scen. och säg den unge som 
inte vill se sig om i villa villekulla med Pippi eller 

småland

I Vimmerby, i Småland, ligger en väldigt speciell plats. Det står ”Astrid Lindgrens 
Värld” på skylten vid entrén och innanför grindarna väntar en sagolik upplevelse.

åka rutschkana med självaste Karlsson på taket. 
i år fyller böckerna om Pippi Långstrump 70 

år! Över hela parken kommer detta att firas – i  
kaféer, butiker och med andra överraskningar. 
roligast har du nog om du tittar in i villa ville-
kulla när Pippi håller kalas på eftermiddagarna.

För att orka leka måste du äta. det finns gott 
om picknickställen i astrid Lindgrens värld. Har 
ni med er egen mat får ni gärna slå er ner på 
någon trevlig plats och äta. 

Maten som serveras i de olika restaurang-
erna tillagas i de egna köken. de flesta råvarorna 
är hämtade från trakten och menyerna har 
tagits fram i samarbete med en av Sveriges mest 
framstående kockar, Fredrik eriksson.

Astrid Lindgrens Värld – där sagor blir 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: 13 maj - 11 juni kl 10-17
Huvudsäsong 12 juni - 30 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 hantverks-
marknad: 24 oktober – 1 november kl 10-17.

småland

Astrid Lindgrens Näs
För mer information ring 0492-76 94 00
eller besök www.astridlindgrensnas.se.

Öppettider:
8 maj - 12 juni: dagligen kl. 11-16
13 juni - 6 september: dagligen kl. 10-18
7 september - 27 september: dagligen 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 andra kapitlet i trädgårdarna på astrid Lindgrens näs. 
Här kan du vandra genom melankolins, livsglädjens och hoppets trädgårds-
rum och möta berättelsen om astrid Lindgrens liv och verk. 

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 Astrid 
Lindgren-utställningen, den nya utställningen om hennes 
krigsdagböcker och vandra i de nya trädgårdarna.

högsäsong 3 545 kronor. Paketet 
gäller 2 vuxna + 2 barn.

Herrgårdssemester



Linköping
Bergs Slussar är den största sevärdheten 
i göta Kanal och Linköping. Här passerar  
kanalbåtar och fritidsbåtar i den sju slussar 
höga slusstrappan. det är inte för intet om-
rådet kallas för Berg. 

vill man kryssa kan man förutom i Bergs 
Slussar även prova på att kryssa på den andra 
kanalen i Linköping – Kinda Kanal. dessa 
turer avgår ifrån centrala Linköping. när man 
kryssat för dagen erbjuder Linköpings city ett 
myllrande kvällsliv på Stora torget. 

väljer man under dagen istället att vara 
kvar på land är gamla Linköping och Flyg-
vapenmuseum två måsten. gamla Linköping 
med sina underbara miljöer och Flygvapen-
museum med Linköpings signum – flygplan. 

norrköping bjuder på en fullspäckad sommar. 
nordens största djurpark, Kolmården, fyller 
50 år i år och storsatsar på att förverkliga 
många barns dröm – att kunna besöka Bamse 
och alla hans vänner i en magisk sagovärld 
mitt i djurparken. Här träffar du också 750 djur 
från världens alla djungler, berg, savanner och 
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aLLt detta oCH MyCKet Mer kan du uppleva 
och upptäcka i Östgötaskärgården som in-
bjudande breder ut sig från arkösund i norr 
till gryts- och tjusts skärgårdar i söder, med 
S:t anna mitt i denna sköna övärld. Från ur-
skog till öppen horisontlinje med tiotusen-
tals öar, full av aktiviteter och äventyr. det är 
lätt att hitta en alldeles egen ö – och ändå ha 
nära till all service och sommarens många 
evenemang och nöjen.

Här finns antagligen landets bästa paddel- 
vatten, där nybörjare och familjer tas extra 
väl om hand. en mängd turer är bekvämt 
förpackade i paket, där även middagar och 

Östgötaskärgården – Arkösund, St Anna och Gryt
Skärgården – långa ljusa sommarnätter och djupblått hav som får dig att 
längta efter frihet, friska vindar och äventyr. Skärgården – båtliv, sol, bad, glass, 
fiske… Skärgården – som alla förälskar sig i och som också kan upplevas på 
cykel eller hästrygg.  

övernattningar ingår. 
ett sådant paket är månskenspaddlingen 

i gryts skärgård, som är en magisk upplev-
else. ett annat är yogapaddlingen till gubbö 
Kupa. Mat, guide och yogainstruktör ingår. 
ett tredje är kajakpaketet i S:t anna med bad 
och spännande upptäcktsfärder. Finns både 
som endagstur och tvådagarstur, då med 
övernattning i tält.

Östgötaskärgården är även öppen för 
alla genom Skärgårdslinjen sommartid och 
länstrafiken året runt. ta en dagstur eller 
stanna över natt i tält, stuga, campingplats, 
vandrarhem, hotell eller pensionat.

östergötland

Läs mer om Östgötaskärgården på 
www.ostgotaskargarden.com

Upplev Norrköping
011-15 50 55
www.upplev.norrkoping.se

Söderköpings Turistbyrå
0121-181 60
www.soderkoping.se/turism

Valdemarsviks Turistbyrå
0123-122 00
www.valdemarsvik.se

hav. Kolmården bjuder på spännande upplev-
elser för hela familjen! 

i sommar är rymden närmare än någon-
sin! naSa – a Human adventure lär dig mer 
om människorna och tekniken bakom rymd-
utforskningen. upplev rymdfärjan atlantis 
cockpit, undersök en replika av månbilen 
som användes vid apollo 16-uppdraget och 
fascineras av rymdkapslar i verklig stor-
lek. eller undersök något av alla de hundratals  
betydelsefulla föremål, av vilka många har 
kommit tillbaka från rymden. utställningen  
visas i värmekyrkan, norrköping från 1 maj till 
30 augusti 2015.

Söderköping, både nu och då 
ibland drömmer man om en egen del av 
världen där man kan koppla av, känna sig 
som hemma och fylla dagarna med nya upp-
täckter. en sådan plats är Söderköping och 
S:t anna skärgård. Här ligger storheten i det 
lilla och små äventyr blir stora upplevelser. 
Söderköping är en charmig småstadsidyll 
med göta kanal som går igenom staden, om-
given av S:t anna skärgård och en levande 
landsbygd.

under medeltiden en av landets viktigaste  

Läs mer om Norrköping och vad du kan 
uppleva på www.upplev.norrkoping.se.

Norrköping 2015 
– två oförglömliga upplevelser, en stad!

hamnstäder. nu, en levande stad och ett väl-
besökt turistmål. Kanalhamnen, ramunder-
berget, drothemskvarteren och utsökt glass  
är några höjdpunkter. i år firar också Söder-
köpings gästabud 10-års jubileum.

Linköping, Norrköping, Söderköping 
– tre städer, en sommar!
Stad, vilda djur, kanalslussar och båtliv. Besök några av Östergötlands pärlor i sommar. 
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För mer information om 
aktiviteter i Linköping besök 
www.visitlinkoping.se eller 
ring 013-190 00 70.

Läs mer om vad som finns att göra i 
Söderköping på www.soderkoping.se/turism 
eller ring 0121-181 60.
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i det nya uPPLeveLSeBadet Lost City på gus-
tavsvik är det stora äventyret alltid nära. det 
väntar på dig där någonstans djupt inne i den 
täta djungeln, bland vattenfall, vågor och vilda 
forsar. utforska de mystiska ruinerna och kasta 
dig ut i Sveriges nyaste och häftigaste vatten-
rutschbanor: jungle escape, treasure Hunter 
och river run. Simma bland vågorna i den 
stora bassängen med vågmaskin eller utmana 
kompisar på klätterväggen. njut sedan av en 
skön stund i någon av de varma bubbelpool-
erna och botanisera bland restaurangens alla 
läckerheter. det finns också ett helt nytt lek-
land, roliga minirutschkanor och varma sköna 
bassänger för de mindre barnen. intill finns 
gustavsviks femstjärniga campingplats, en av 
Sveriges absolut bästa.

FLer äventyr väntar innanför Örebro slotts 
tjocka murar. Följ med på någon av sommar-
ens visningar och träffa karaktärer från den 
gamla borgens långa och dramatiska histo-

Örebro – spännande äventyr och jubileumsfest
Örebro fyller 750 år och bjuder in alla till firandet med en händelserik jubileumsvecka. 
Men här finns också många häftiga utmaningar – inte minst i det spännande Lost City.

närKe

Örebro Turistbyrå
Prisexempel familjepaket med hotell och bad 
på Lost City, Gustavsvik: 2 099 kronor för 
4 personer. Onlinebokning på 
www.orebrotown.com eller ring 019-21 21 21.

ria. eller vågar du dig kanske på de kusliga 
spökvandringarna? Stämningen på slottet vid 
midnattstid en stilla sommarkväll är något du 
sent kommer att glömma!

i år FyLLer ÖreBro 750 år. Firandet pågår 
hela året, men den stora födelsedagsfesten är 
jubileumsveckan den 10-15 augusti. upplev 
varma sköna sommardagar och ljumma här-
liga kvällar runt Örebro slott med massor av 
roliga aktiviteter, spännande evenemang och 
konserter med artister som Magnus uggla, eric 
Saade och jtr.

den vackra stadskärnan är också platsen 
för årets upplaga av open art. För femte gång-
en intas gator och torg av spännande och  
utmanande konst. Bland de många svenska 
och internationella konstnärerna finns den 
världsberömde kinesiske konstnären ai Wei-
wei som tillsammans med ett antal kinesiska 
kollegor sätter fokus på årets tema, kinesisk 
samtidskonst. Många överraskande möten  

garanteras för den som rör sig i city i sommar.
i Örebro är naturen alltid nära. Sveriges fjärde 
största insjö Hjälmaren ligger på gångavstånd 
från city och bara tjugo minuter västerut 
breder Kilsbergens storslagna natur ut sig 
med vandringsleder och Sveriges största sam-
manhängande system av cykelleder. 

varför inte uppleva naturen genom utmana  
dig själv i ÖrebroXchallenge som samlar 
en rad olika evenemang inom livsstils- och  
extremsport? 

Vill du uppleva svensk småstadscharm och strosa bland loppisar 
och butiker, lite nostalgi, lite som förr. Besök då Nora i Bergslagen.

Boka Maria Lang-paket
I paketet ingår: En övernattning på 
Nora Stadshotell inkl. frukost och 
3-rätters middag, guidad Maria Lang-
vandring och Deckardrottningens 
drömvåffla på NoraGlass.

Paketpris: 1 190 kr/person, 
del i dubbelrum.

Bokning & information: 
Nora Turistbyrå 
0587-811 20
www.visitnora.se

Staden Har inte Bara en egen 
marknadsvisa ”tre små gummor…” 
utan också en egen delikatess, näm-
ligen noraglass. Här finns Sveriges 
äldsta järnväg och under sommaren 
kan stora som små åka veterantåg. 
ta tåget till Pershyttan där du kan 
besöka både en hytta och en gruva.

noras egen deckardrottning Maria  
Lang döpte om staden till Skoga och 
under en guidad deckarvandring får 
du uppleva både gamla miljöer och 
litterära mordplatser. 

teater på Stadra, Parkfest, rosen-
gården och kulturupplevelser i det 
kreativa kvarteret Bryggeriet rekom-
menderas. gillar du att cykla moun-
tainbike eller vandra, då är nora och 
Bergslagen helt rätt för dig.

Kom över dagen eller stanna 
gärna längre. 

västmanland

Nora – trästaden i Bergslagen

Camping i
Bergslagen

—
ett liv att älska

Bada i 
tusen sjöar

www.bergslagen.se

Sommarutflykter
och äventyr

400 km på 
mountainbike



Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

27Semestertips 2015Semestertips 201526

Västerås – perfekt för barnfamiljen!
Precis vid Mälaren, 54 minuter från Stockholm, hittar du en underbar 
sommarstad som är fylld med lek och stoj för barn i alla åldrar! 

vad väntar i väSteråS? det beror på dig. För det här är en stad 
med en omgivning som kan vara nästan vad du vill. 

om det är att komma först ner i double racer på Kokpunkten 
actionbad, besöka slott med spöken, klappa ormar och lemurer, 
åka en tur med elbafärjan eller utmana familj och vänner i kluriga 
celler på Prison island. det är helt upp till dig. 

allt går att boka på visitvasteras.se vad väntar du på?

västmanland 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 “efter Kaos”, se www.skulpturparken.se. 
Färjan Petrolia tar dig till oljeön och ett guid-
at 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 Cable Park på sjön eskiln. 
i år arrangeras Kabel Wakeboard SM den 
21-22 augusti.

endaSt en tiMMe från Stockholm hittar du 
Hallstahammar. Många besöker det vackra 
området åsbySkantzen med åsby Hem & 
trädgård och Strömsholms kanal. 500  000 

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.

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 veteranbils-
träffar 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 bilarna är en fröjd för ögat. Men så 
är också Köpings museistråk, gamla stan och 
alla de vackra stenhusen som ger staden sin 

Museistråket i Köping bjuder på både sevärdheter och mysiga caféer.

I Fagerstas Cable Park på sjön Eskiln arrangeras Kabel Wakeboard SM den 21-22 augusti.

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

Fem tips till barnfamiljen
• Kungsbyns Djurpark 
• Kokpunkten actionbad
• Frösåkers Brygga
• Vallby Friluftsmuseum
• Karlsgatan 2 – Ett hus två museum

Fler tips hittar du på visitvasteras.se

karaktär. allt omgivet av vacker natur, herr-
gårdar 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.

Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 1
021-390100 
visit@vasteras.se
www.visitvasteras.se

Bli viking för en dag och ät gudagod glass på Frösåkers 
Brygga – Västerås historiska skeppsmuseum. 

Vackra Västmanland – Fagersta, Hallstahammar och Köping 

Elbafärjan som tar dig till öar, camping och Kokpunkten. 
Gratis för barn upp till 16 år under sommaren.

Kokpunkten 
– upplev Sveriges första actionbad!
Kokpunkten är Sveriges första actionbad och innehåller en 
rad nya och unika attraktioner med tydlig actionkaraktär.

Läs mer om Kokpunkten på 
www.facebook.com/kokpunkten och 
www.kokpunkten.se.

KoKPunKten, SoM du Hittar i det snart 100 år gamla ångkraft-
verket intill Mälaren i västerås, är exempelvis ensamt i norden om 
att ha en parallellrutschkana där badgästerna kan åka parallellt med 
varandra och tävla på tid.

Fokus ligger på att skapa pulshöjande och adrenalinstinna situ-
ationer genom att tillföra hastighet och utmaningar. totalt består 
badet av mer än en halv kilometer rutschkanor förlagt över åtta 
våningar.

 Med hjälp av digital projiceringsteknik förändrar Kokpunkten 
badmiljön, så badgästerna kommer därmed att få uppleva hur badet 
förändras. 
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Strand Golf och Hotell
gården Strand bär på historia från 1250-talet 
då erik den läspe och haltes gemål Katarina 
huserade på Strand. Bo jonsson grip, Hertig 
Karl, drottning Margareta är andra kända 
personer som ägt Strand. 

idag är gårdens gamla ladugård ombyggd 
till Hotell och restaurang. du sitter på gamla 
foderbordet och avnjuter kockens 3-rätters 
middag. ta in på ett av rummen som är inredda 
på höskullen. På morgonen tar du en prom-
enad ner till bryggan. Här finns en vedeldad 
bastu och badtunna att koppla av i.

Strands golfbana ligger i omväxlande Sörm-
landsnatur med skogshål och öppna partier, 
hänförande utsikt och närhet till Mälaren. För 
mer information besök strandgolf.se

Gripsholms slott
omslutet av Mälarens vatten höjer sig 
gripsholms slottstorn över småstadsidyllen 
Mariefred. gripsholm är känt som gustav  vasas 
slott, då han grundade slottet år 1537. vandra 

Gripsholms slott är öppet perioden 15 maj – 30 september, mellan kl10.00-16.00.

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.

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 6 juni
• Kreativa marknaden, Stallarholmen 27 juni
• Vikingafestival, Stallarholmen 4-5 juli
• Nordiska mästerskap för food trucks, Mariefred  
 17-18 juli
• Kolarvecka, Skottvångs grufva 18-25 juli
• SM för gatumusikanter, Mariefred 15 augusti
• Mälardagen, Strängnäs 22 augusti
• Gruvans Dag, Åkers bergslag 29 augusti
• Stora uppvisningsdagen, Arsenalen, Strängnäs 
 6 september 
• Bondens egen marknad, Mariefred, 
 www.bondensegen.se
• Musik på Gripsholm, 
 www.gripsholmsslott.se 

Med reservation för ändringar.

Natursköna kanotleder i Södermanland.

Strand Golf och Hotell, med historia från 1250-talet.

genom de många salarna och vindlande gång-
arna. gustav iii:s teater från 1700-talet och 
Svenska statens porträttsamling med heders-
porträtten är några av höjdpunkterna. För mer 
information besök www.gripsholmsslott.se.

Ångtåget Mariefred – Taxinge
åk med ångtåg på Östra Södermanlands järn-
väg. den korta resan går till Läggesta, den 
långa till taxinge, med vacker utsikt över 
Mälaren och Mariefred.  vi kan också rekom-
mendera Lilla rundturen med ångtåg och ång-
båt (lördag/söndag under högsäsong). För mer 
information besök www.oslj.nu.

Kanotkungen
en av de mest natursköna kanotlederna i 
Södermanland börjar vid sjön visnaren.  
Paddelvattnet fortsätter i de långsmala  
Marvikensjöarna, där det råder motorbåts-
förbud. i anslutning till dessa sjöar slingrar sig 
Sörmlandsleden. För mer information besök  
www.kanotkungen.se. 

södermanland

uPPLev Sagotåget och astrid Lindgrens fan-
tastiska sagor. Här får även andra berömda 
sagofigurer liv – möt klassiska krabater som  
alfons åberg, Pettson & Findus och Mumin-
mamman. Bli en sagohjälte du också när de  
underbara historierna får liv i junibackens 
populära utställningar och teaterföreställningar. 

På junibacken dramatiserar man det bästa 
som finns – barnbokens magiska värld. 

Junibacken
Galärvarvsvägen 8, 115 21 Stockholm
www.junibacken.se
Öppet alla dagar klockan 10-17.

nytt för i år är att Muminfamiljen har flyttat in 
på junibacken med en ny stor utställning där 
du kan hälsa på i muminhuset, betrakta stjärn-
himlen i observatoriet, åka rutschkana nedför 
ett omkullvält träd, åka karusell, fiska, steka 
plättar och mycket, mycket mer! 

i utställningen kan du även se föreställningen 
Hur gick det sen? som bygger på tove janssons 
klassiska bok.

Junibacken – där barn leker sig kloka
På Junibacken får du en magisk dag i det sagolika huset på Djurgården, mitt i Stockholm!

i år uPPMärKSaMMaS, 300 år efter hennes död, drottning Hedvig  
eleonora och den svenska barocken – en tid då arkitektur, trädgårdar, 
textilier och konst beställdes enligt barockens ideal, där ”extra allt” stod 
på stilmenyn.

i tre utställningar på de kungliga slotten drottningholm, gripsholm 
och Strömsholm lyfts drottningens ambitioner fram. 

På drottningholms Slott, där drottningen var byggherre, upplever du 
barocken med alla sinnen. Se utställningen ”trädgård och natur i hov-
kulturen”, upptäck slottet – Hedvig eleonoras mästerverk, och vandra i 
barockträdgården. 

drottningholm är idag upptaget på unesco:s världsarvslista. 

Trehundra år, tre utställningar, tre slott.

Utställningen på Drottningholm visas 
30 april 2015–6 jan 2016.
Läs mer om utställningarna på 
www.kungahuset.se/hedvigeleonora

Hedvig Eleonora  
– den svenska barockens drottning

stocKholm
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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 upp-
land. 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 land-
skapet 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 ljum-
men insjö, en badutflykt vid en mysig Mälar-

UPPland/roslagen

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

strand, solbada på varma klippor vid roslags-
kusten eller vid rullsands havsbad i norra 
uppland. i appen naturtipset från upplands-
stiftelsen 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. 

Roslagen – småstäder, bruk och skärgård 
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. ros- 
lagens skimrande skärgård lockar med 13 000 
öar, skärgårdsturer, nationalpark, havsörn 
och säl. 

Här väntar magiska föreställningar i bygg- 
nader med spännande historia, teater med 
picknick i gröngräset och fantastiska musik-
festivaler 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 
museer, guidningar, kulturevenemang, konst, 
mat och boende.

roslagen passar dig som älskar kombina-
tionen natur, kultur, äventyr och god lokal-
producerad mat. Här finns allt – utom stor-
stadens 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 kulturhistoriska  
kvarter. upplev artistframträdanden på Katalin, 
bli berörd av en mäktig konsert på uppsala  
Konsert och Kongress. ta del av Sveriges his-
toria på uppsala slott, uppsala domkyrka och 
Museum gustavianum. upplev blomprakten 
i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek 
och var kreativ med barn och barnbarn på Bio-
topia. 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 läm-
nat sina spår. den mäktige godsherren i ven-
del, 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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du Hittar oCKSå FantaStiSKa fiskevatten  
som är omtalade och eftertraktade tack vare 
sina fina och många strömmande vatten, sjöar 
och tjärnar. Landskapet erbjuder forsar för 
kajak eller forsränning, lugna vatten för be- 
hagliga kanotfärder och vidsträckta skogar 
som lockar till bär- och svampplockning. Här 

Från Älvdalen i söder och vidare norrut mot Särna, Idre och Grövelsjön väntar 7 000 
kvadratkilometer riktig vildmark. Här väntar en aktiv semester för hela familjen. 

Visit
För mer information ring 0771-99 88 00 
eller besök www.visitidre.se.

kan du också besöka Sveriges högsta vatten-
fall, njupeskär som är 97 meter högt! och old 
tjikko, en klon av en gran som växt på sam-
ma ställe i 9 550 år! Båda ligger i Fulufjällets  
nationalpark som är 38 600 hektar stort. 

Längst i norr öppnar sig Sveriges sydligaste 
fjällvärd, mäktig med sina vidder och höga 

toppar, perfekt för kortare eller längre fjäll-
vandringar. 

du som gillar kultur kan besöka en levande 
fäbod, fira midsommar med spelmansmusik 
eller hälsa på hos samerna i grövelsjön. 

För mer action finns massor att välja på  
– idre Fjäll erbjuder spännande, fartfyllda 
aktiviteter som forsränning, klättring, rid-
ning. Här kan du också ligga vid poolen eller 
ta en tur i vattenrutschbanan. vill du hellre 
besöka en fin sandstrand så finns det många 
att välja bland. 

golfbanan i idre är omtalad och ligger med 
magnifika vyer över fjällvärlden och erbjuder 
en spännande layout.

Cykling är populärt. testa vasaloppsleden, 
spännande leder längs fjällen eller i vacker 
skog i olika svårighetsgrader, från nybörjaren 
till den mera avancerade cyklisten. 

oavsett vad du vill uppleva och se, besök 
visitidre.se som guidar dig till prisvärda boende-
alternativ, evenemangstips och sevärdheter 
samt ger dig tips på intressanta aktiviteter.

dalarna

Träffa tomten i Mora
tomteland är ett riktigt sagoland som ligger 
djupt inbäddat i skogarna intill gesunda- 
bergets fot. greppa en vän i handen och kliv 
in i en värld fylld av fantasi, trolldom och 
magi. i skogen lurar trollen och mellan träden 
dansar älvorna. 

Förutom sång, dans, teater och äventyr 
erbjuds en mängd aktiviteter. ta chansen att 
träffa tomten och överlämna årets önskelista, 
fiska i aurorasjön, delta i den vuxenförbjudna 
Busskolan och njut av godsakerna i tomte-
mors glasseria. gör ett besök i Hälgeland, åk 
häst och vagn eller bada vid tomtens badplats. 

Sommaren 2015 presenterar Sagolandet  
tomteland musikalteatern draksvärdet i vilken 
älvor, tomtar och troll kämpar om ett mag-
iskt svärd. Sommaren 2015 är parken öppen 
20 juni till 9 augusti. 

Tigrar och björnar i Orsa Rovdjurspark
På åretruntöppna orsa rovdjurspark får barn-

Tre spännande temaparker i Dalarna
Vid Siljan väntar familjens roligaste semesteräventyr – upplev Leksand Sommarland, 
Orsa Rovdjurspark och Sagolandet Tomteland i sommar. Kombinera med bra boende, 
utflykter i spännande miljöer och bad vid långgrunda stränder.

Siljan Turism
Boka prisvärda boendepaket, rabatterade 
entréer och få mer information på 
0248-79 72 00 eller besök 
siljan.se/sommarskoj redan idag.

en lära sig mer om djur och natur på ett lek-
fullt sätt. utforska parken tillsammans med 
djurvårdarna – följ med på tigerfrossa eller 
guidning! 

orsa rovdjurspark är 325 000 kvm stor och 
europas största rovdjurspark. Här lever varg, 
lo, järv, berguv och brunbjörnar sida vid sida 
i stora naturliga hägn. 

På tigerberget finns de sibiriska tigrarna, 
i leopardcenter ser du både persisk leopard 
och snöleopard. i parken finns även världens 
största björnarter: isbjörn, Kodiakbjörn och 
Kamtjatkabjörn.

du som vill delta i tävlingar och besöka 
lägren från Wild Kids får inte missa CampWild. 

Häftiga åk på Leksand Sommarland
innanför grindarna till Leksand Sommarland 
roar du dig bland en mängd blöta och galna 
aktiviteter. varje år presenteras nya attrak-
tioner – i sommar satsar parken på häftiga 
höghöjdsbanor. 

vattenlandet består av pooler, rutschkanor,  
fritt fall och en 300 meter lång fors. 

nöjesparkens karuseller får det att kittla i 
magen. Kanske vågar du testa den 300 meter 
långa Zipline med vilken du färdas högt över 
marken! 

Motorlandet lockar med både Segways 
och gokarts. För bästa överblick rekommen-
deras en tur med blå tåget! 

Sommaren 2015 är parken öppen 20 juni 
till 14 augusti.

dalarna

Idre – norra Dalarnas sommarvärld!

God mat, bekvämt boende och milsvid, 
orörd vildmark – från Grövelsjöfjällens 
enda fyrstjärniga hotell upptäcker du 
fjällvärlden när den är som allra vackrast. 
Boka ditt sommarpaket redan idag 
på www.storsatra.se

T T T T
från endast   3695:-

StorSätra Fjällhotell 
Grövelsjöfjällen. Tel 0253-23 150.  storsatra.se 

idrefjall.se

Bo 7 nätter 

betala för 5
Boka på idrefjall.se 

el. tel. 0253-410 00

Massor av aktiviteter

 ingår i boendet.

Samla på
sommarminnen!
Samla på
sommarminnen!
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Härliga Hälsingland – från Söderhamn till Nordanstig
Söderhamn – pärlan vid kusten
Med sitt strategiska läge längs kusten, över 
1 200 öar och spännande historia är Söder-
hamn i Hälsingland ett givet besöksmål. du 
tar dig hit på bara två timmar från Stockholm.

naturreservaten på Skatön och Stenö når 
du med bil. Centrum bjuder på små butiker 
och caféer med personlig service. Staden fylls 
av evenemang hela sommaren. 

den 17-19 juli arrangeras för fjärde året 
i rad världsarvsjazzen på världsarvsgården 
erik-anders i asta by, Söderhamn. den ståt-
liga Hälsingegården utsågs 2012 till världsarv 
tillsammans med sex gårdar till i Hälsingland. 

Festivalen bjuder på jazz och folkmusik i 
jazzlegenden jan johanssons anda. i år kan 
festivalen stoltsera med Maria Kallaniemi, 
georg och Sarah riedel, Filip jers Quartet, 
2014 års jan johansson-stipendiat nisse Sand-
ström och många fler. Festivalen avslutas med 
en gratis familjedag med aktiviteter för barn. 

i år inviger gården fem hotellrum med tio 
bäddar så efter festivalen kan du sussa sött i 
ett världsarv. Läs mer på varldsarvsjazzen.se, 
visitsoderhamn.se.

Söderhamn utsågs 2014 till årets frilufts-

kommun, och rankas dessutom som nummer 
två bland landets båtkommuner!

Upplev Nordanstig
nordanstig är nominerad till årets husbils-
kommun. Här finns många natursköna platser 
att ställa sin bil eller husvagn på. För golf-
spelaren finns två banor i kommunen och 
ytterligare tre i närheten.

 gör en avstickare från e4:an österut mot 
kusten mellan Hudiksvall och Sundsvall och 
unna dig några strandhugg! doppa tårna i  
havet, vandra, cykla eller rid. njut sedan av en 
god måltid vid bryggan. 

Följ Kustvägen och jungfrukustvägen som 
slingrar sig fram i landskapet mellan många 
små fiskelägen och bruksmiljöer, genom 
skogar med björn och älg, bär och svamp. 
alltid nära havet. Mellanfjärden är den livlig-
aste bland nordanstigs fiskelägen med både 
camping och café, restaurang, hotell, pen-
sionat, fiskaffär, trolska Skogen för barn och 
en sommarteater för vuxna.

unna dig också en tur i det böljande jord-
brukslandskapet. väster om e4:an finns den 
anrika yxfabriken gränsfors Bruk, hälsinge-

gården ersk-Mats och norra europas högsta 
kors på berget vid Staffans kapell med utsikt 
över sjumilaskogarna vid Hassela.  

upplev sagan i verkligheten i trolska Skogen 
i Mellanfjärden – ett resmål och teateräventyr 
för hela familjen. Möt den sovande draken,  
viskande älvor, gästfria tomtar och trollen i sitt 
hus! årets äventyr är ”jätten Hjärtegulls gåta”. 
ekologiskt fika finns i skogscaféet.

Läs mer på:
www.visitsoderhamn.se
www.upplevnordanstig.se

VISIT
SÖDER
HAMN!

hälsIngland
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Sandviken – cykel och vandring i vacker natur
Gruset yr i sprintbanans skarpa svängar. Snabbt, snabbt nedför den 
branta backen och så ett avslutande hopp innan de är nere. 

HÖgBo BruK StorSatSar på mountainbike i 
år och arbetar med att utveckla och underhålla 
banorna löpande under året. inför säsongen 
finns ett tjugotal banor som utgår ifrån Högbo 
och det är enkelt att hitta rätt svårighetsgrad 
– grön för de lättaste och svart för de svåraste, 
precis som i skidbacken. det finns även ett 
par längre banor som är tekniskt enkla och 
därmed perfekta att träna på inför Cykelvasan.

För dig som vill testa att cykla men inte har 
egen utrustning finns både cyklar och hjälmar  
att hyra på Högbo Brukshotell. Här kan du även 
gå en kurs för att få grundläggande tekniktips, 

gästrIKland

Besök sandviken.se/turism.
Vill du veta mer om cykling i Högbo? 
www.hogbobruk.se/aktiviteter--halsa/
mountainbike.html.
Vill du veta mer om vandring på Gästrikeleden?
www.friluftsframjandet.se/sandviken.

eller mer avancerade tips för den erfarne cyklisten. 
För dig som inte vill cykla kan vandring vara 

ett utmärkt alternativ. gästrikeleden passar alla 
naturälskare. Här finns fina dagsturer och vill 
du övernatta finns många fina tältplatser längs 
leden. Friluftsfrämjandet erbjuder också gratis 
vandringar i grupp från maj till oktober. 

Hela gästrikeleden är 27 mil lång, plus 
tvär- och anslutningsleder. den tar dig på 
markerade vandringsleder runt i gästrik-
lands natur där du får uppleva mycket kultur-
historia, från dalälven i söder, genom flera 
naturreservat och vidare till Lingbo i norr. i 

år fyller gästrikeleden 40 år vilket firas med 
en speciell jubileumsdag i jädraås. 
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Oscarsborg är ett utkikstorn i Söderhamn. Världsarvsgården Erik-Anders. 

Gävle – det är här det händer i sommar!
Det finns mycket att se och uppleva i Gävle i sommar! Äta på Whiteguide-krogar, 
lyssna på stor musik och se världskända artister är bara några av godbitarna! 

Evenemang i Gävle i sommar
•  GÄVLE STADSFEST
 Gävle City, 30 juli - 2 augusti 
•  SVENSKA SMAKER
 Gasklockorna, 4-6 september
•  BALKONGFESTEN
 Gävle Teater, 15 augusti
•  SOMMARKVÄLL I GÄVLE
 Gratis underhållning i Gävle City
 1, 8, 15, 22 juli
•  HÖGBO BRUK
 4 juli Brolle
 14 augusti Diggiloo
•  ALLA SPRINGER I GÄVLE – massor av lopp!
•  FURUVIK – välkända artister hela sommaren

För mer information besök visitgävle.se.

i gävLe arrangeraS Sveriges troligen hård-
aste rockfestival. och den snällaste. Miljön i 
och omkring gasklockorna är som gjord för 
ylande gitarriff och tunga basgångar. get-
away rock Festival pågår 7–9 augusti. totalt 
spelar närmare 50 band på festivalen! 

i parken Furuvik är uttrycket ”något för 
alla” i högsta grad sant! det är nästan enklare 
att räkna upp vad som inte ryms i och kring 
parken. Passa på att besöka äventyrsön där 
ett par säsonger av tv-programmet Wild Kids 
spelades in. den nya havscampingen är bara 

ett av alla fina boendealternativ. 
årets 100-åring är Sveriges järnvägsmuseum. 

Födelsedagen firades med att det största antalet  
ånglok från 1800-talet som något museum i 
världen kan visa upp, kördes inför publik. Men 
hela året präglas av firandet! Kom hit och ta del 
av den spännande svenska järnvägshistorien.

Wij trädgårdar är alltid värt ett besök. i år 
är anledningarna ännu större när världsstjärnan 
isabella rossellini gästar trädgårdarna 20–23 
augusti. Besöket sammanfaller med firandet av 
hennes mors, ingrid Bergmans, 100-årsjubileum.



Här FinnS ett Brett utbud av aktiviteter 
och guidade turer som passar många smak-
er; perfekt för familjen men även för den mer 
äventyrliga. 

Följ med på  en vandring till den mytom-
spunna trollsjön, spela golf i midnattssolens 
sken eller upplev känslan av att ha en kämp-
ande harr på kroken. varför inte prova på en 
glaciärvandring mitt i sommaren(!) eller ge 
dig ut på trail running i den vackra fjällmiljön. 

För mer information ring 0980-641 00
eller besök www.bjorkliden.com.

i sommar kan du även delta på Sweden Sky 
race 24 (swedenskyrace24.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; Låkta-
tjåkko Fjällstation, 1 228 meter över havet med 
restaurang och bar. Låktatjåkko ligger spekta-
kulärt beläget i ett pass mellan två fjälltoppar, 
nio kilometer vandring från Björkliden. 

Björkliden – 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. 

BorgaFjäLL HoteLL äventyr & SPa bjuder 
på en varm och gemytlig atmosfär där du kan 
koppla av och känna dig som hemma. Hotellets 
spännande arkitektur är ett resultat av arkitekt 
ralph erskine som inspirerades av fjällens ut-
formning då han ritade hotellet 1945.

vägen slutar i Borgafjäll mitt i renarnas 
domäner. det är nära till all slags rekreation 
och äventyr såsom vandring, jakt, fiske samt 
bär- och svampplockning. 

Borgafjäll är en liten genuin fjällby som ligger i Södra Lapplands storslagna 
fjällvärld med närhet till många olika fjälltoppar som väntar på att bestigas. 

Borgafjäll – där vägen slutar börjar äventyret!
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Skuleberget
ett berg mitt i världsarvet fyllt med äventyr! 
Skuleberget med sin välkända profil tillsam-
mans med Skuleskogens nationalpark är ett 
givet besöksmål i Höga Kusten. vandra längs 
Höga Kusten Leden, klättra europas största 
via Ferrata anläggning eller ta linbanan upp 
på toppen. Belöningen blir den storslagna  
utsikten och gott fika på toppstugan! vill du 
veta mer om världsarvet finns naturum Höga 
Kusten vid bergets fot. Missa inte heller evene- 
mangen som äger rum på Skule naturscen, 
med det vackra berget som bakgrund.

Box Whisky
Box destilleri ligger vid den mäktiga ånger-
manälvens mynning. Box Whisky är världens 
nordligaste whiskydestilleri och deras whisky 

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

har blivit en världsomtalad 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 försvarshemlig-
heter. en ny restaurang öppnar i sommar. inte 
långt från Hemsön finner ni den mäktiga Höga- 
kustenbron, ett landmärke för hela Höga Kusten.

Ulvön
Längst ute i den vackra skärgården ligger 
Bottenhavets pärla, ulvön, kanske mest känd 
för surströmming. under sommaren sjuder 
ön av liv och upplevelserna avlöser varandra. 
För dig som inte har egen båt finns dagliga 
skärgårdsturer sommartid.

Höga Kusten – ett världsunikt område

Nordingrå
genuina fiskelägen, gårdsbutiker, konstnärer 
och konsthantverk finns det gott om i nording- 
rå. norrfällsviken, Fyrön Högbonden, Manna-
minne 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. 

ångermanland
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ångermanland, medelPad,  Jämtland, härJedalen

Campingar i Mellannorrland 
– det bästa av det mesta
Mellannorrland består av de fyra landskapen Ångermanland, Medelpad, 
Jämtland och Härjedalen. Här finns sammanlagt 36 campingar anslutna till 
SCR Svensk Camping. 

ingen region i Sverige erbjuder ett så brett 
utbud av semester- och naturupplevelser 
som du hittar här. i Mellannorrland kan du 
uppleva sol, bad och fiske, både längs den 
vackra kusten och i härliga fjäll- och insjöar. 
inte mindre än 11 av campingarna ligger vid 
norrlandskusten. 

de som söker sig till jämtland och Härje-
dalen kan också fjällvandra och uppleva den 
storslagna naturen. 

regionens största städer erbjuder spän-
nande shopping och stadspuls. runt Öster-
sund och Sundsvall kan du välja mellan 7 olika 
campingar. 

Åtta smultronställen

• Sundsvalls stenstad – historisk och vacker  
 stadskärna
• Kustvägen – 75 km slingrande väg
• Unika fiskelägen – flera 100 år gamla fiskelägen
• Jamtli Museum – upplev den levande historien
• Döda fallet – historia och spår efter 
 Storforsens framfart
• Myskoxcentrum – i Tännäs finns dessa jättar
• Optimal fjällvandring – välj led efter egen smak
• Höjdare för barnen – Himlabadet, Boda Borg,  
 Paradisbadet, Technichus 

En komplett förteckning över Mellannorrlands 
campingplatser finns på camping.se. 
I sökrutan anger du Västernorrland, Jämtland 
eller Härjedalen.

tillgången till vandringsleder i olika svårig-
hetsgrad är nästan oändlig. ifall du önskar lite 
extra äventyr, boka en helikoptertur som tar 
dig till ditt favoritkantarellställe eller bara rakt 
ut i den oändliga vildmarken! 

Hotellets restaurang yr är en norrländsk  
bistro som serverar enkel men vällagad mat  
baserad på de huvudråvaror som finns i 
närområdet. Här görs allt från grunden. 
Smöret kärnas och egna ölsorter bryggs. 

För mer information ring 0940-421 00, 
mejla info@borgafjallhotell.se eller besök 
www.borgafjallhotell.se.


