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Kalmarsommar
Kalmar 
sommar!

A WALK IN THE PARK
9 JULI, FREDRIKSSKANS

Vi välkomnar Miriam Bryant, Lars 
Winnerbäck, Melissa Horn och 
Amanda Bergman till Kalmar.

FÄRDIGA HOTELLPAKET
Övernattning, frukost och biljetter i 
ett och samma paket till specialpris.

FESTIVALPAKET A WALK IN THE PARK 
Pris per person ................................... 1100:-

KONSERTPAKET BAO 
Pris per person ...................................1030:-

FAMILJEPAKET BARNENS SLOTT
2 vuxna + 2 barn (max 12 år) ..............1568:-

FAMILJEPAKET PIPPI LÅNGSTRUMP
2 vuxna + 2 barn (max 12 år) ..............1930:-

TEATERPAKET RAKT NER I FICKAN 
Pris per person ....................................1015:-

KONSERTPAKET JERRY WILLIAMS  
Pris per person .................................... 920:-

BARNENS SLOTT
ALLA DAGAR 27/6-14/8, KALMAR SLOTT

På Kalmar Slott väntar spännande 
utmaningar, skattjakt och pyssel. 

SUPER-KRONAN
ALLA DAGAR, KALMAR LÄNS MUSEUM

Lek- och lärutställning om ett av 
Sveriges mäktigaste krigsfartyg 
– Regalskeppet Kronan. 

PIPPI LÅNGSTRUMP
28/6-4/8, KALMAR SLOTT

Sommarens stora familjeföre-
ställning fylld av musik, sång 
och skratt.

RAKT NER I FICKAN!  

PREMIÄR 30/6

Sommarteater i underbara 
Krusenstiernska gården med 
bl.a. Allan Svensson, Carina 
Lidbom och Claes Månsson.

KALMAR STADSFEST
11-13 AUGUSTI, KALMAR CITY

Mängder av aktiviteter och artister som b.la. 
Marit Bergman .................................... 11/8
Katrina & The Waves...........................12/8
Tommy, Uno och Patrik .......................12/8 
Norlie & KKV .......................................13/8
Panetoz ...............................................13/8

MUSIK PÅ LARMTORGET
GRATISKONSERTER TIS- & TORSDAGAR

KALMAR SLOTT
ÖPPET ALLA DAGAR

Fantastiska utställningar om 
krig, makt och ära.

REGALSKEPPET KRONAN
ALLA DAGAR, KALMAR LÄNS MUSEUM

Stormaktstidens mäktigaste 
skepp exploderade och sjönk 
1676. Över 30 000 föremål 
har bärgats – alltifrån medicin, 
instrument och kanoner till Sve-
riges största guldmyntskatt.

EVENMANGSTIPS 
BARNENS SLOTT .........................27/6-14/8

PIPPI LÅNGSTRUMP ....................28/6-4/8

RAKT NER I FICKAN! PREMIÄR ......... 30/6

DURAN & MOLLAN ........................4/7-15/8

JECKO & JESSIE ................................. 8-9/7

A WALK IN THE PARK ............................9/7

SANDSKULPTURFESTIVAL ............. 11-15/7

SM I BEACH SOCCER ......................15-16/7

KALMAR SWIMRUN ............................ 16/7

BENNY ANDERSSONS ORKESTER ....23/7 

KALMAR FF - DJURGÅRDEN .............. 31/7

HANSABYGG GRAND PRIX ................ 5-6/8

KALMAR FF - MALMÖ FF .................... 14/8

IRONMAN KALMAR SWEDEN............ 20/8

KALMAR STADSFEST ...................... 11-13/8

BO KASPERS ORKESTER ................... 26/8

JERRY WILLIAMS .................................27/8

Musik Barn Kultur

IRONMAN KALMAR
20/8, START & MÅL I KALMAR CITY

Sveriges enda Ironmantävling 
på fulldistans är en riktig 
folkfest.

HELA KALMAR I EN APP
Se allt som händer och planera 
din Kalmarsommar i vår nya app.

PIPPI LÅNGSTRUMP  Miriam Bryant  JERRY WILLIAMS 
SM I BEACH SOCCER 15-16 JULI   SWEDISH BEACHTOUR I VOLLEYBOLL 20-24 JULI   IRONMAN KALMAR SWEDEN 20 AUGUSTI

facebook.com/destinationkalmarInstagram.com/destinationkalmar Hashtag: kalmarsommar Spotify: Kalmar-official

© Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB

Äventyret börjar på astridlindgrensvarld.se

*1 natt i stuga,  2 dagar i parken, 20/5  –  16/6 sön – tor. Max 2 vuxna och 2 barn.

I Astrid Lindgrens Värld kan du träffa Pippi 

Långstrump på riktigt. Här möter du också Kling 

och Klang, Fröken Prysselius, Kapten Långstrump 

och alla matroser på skeppet Hoppetossa. I Katthult 

träffar du Emil i Lönneberga, Karlsson hittar du 

förstås på taket och Bröderna Lejonhjärta möter du 

i Körsbärsdalen. Det finns så mycket att upptäcka 

och göra i Astrid Lindgrens Värld så många av våra 

gäster väljer att stanna flera dagar – det tycker vi 

också ni skall göra! Därför har vi tagit fram ett 

erbjudande med både entré och övernattning. 

Familjepaket med två dagar i parken och en 

övernattning kostar från 2130 kr *. Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL VILLA VILLEKULLA I

Vimmerby, småland
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INNEHÅLL
    Semestertips – 2016

ÄNTLIGEN är den där härligaste av alla 
årstider här – just nu, någonstans mitt 
emellan vår och sommar. När flugorna 
inte har hunnit bli irriterande ännu, 
utan ses som små surrande bevis på 
att det faktiskt har vänt. När strumporna 
åker av fast det är lite för morgon-
kyligt för sko med öppen tå. När 
fågelkvittret väcker oss i gryningen 
och gör oss lyckoberusade långt över 
promillegränsen. De underbara små 
detaljerna som är vårens bästa! Och 
just då dimper också Semestertips ner 
som ännu ett bevis på att sommaren 
faktiskt snart är här!  

I år har vi plockat ut de allra härlig-
aste semesterupplevelser Sverige och 
Åland har att erbjuda, och serverar de 
glassigaste som ”Best of …” 

Framför dig har du helt enkelt som-
marens bästa! 

Trevlig läsning och glad sommar!

Linda Eriksson
Redaktör

Sommar! 

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

OMSLAGSBILD: Foto: Milja Winquist

BILDER REDAKTIONSSIDA: 

LULEÅ SKÄRGÅRD, Foto: First Camp

ASTRID LINDGRENS VÄRLD, Foto: Astrid Lindgrens Värld

GOTLAND, Foto: Inspiration Gotland

ÖREBRO SLOTT, Foto: Örebro Turistbyrå

FULUFJÄLLET, IDRE, Foto: Visit Idre

REDAKTÖR: Linda Eriksson, 
linda.eriksson@provisa.se 

LAYOUT & DESIGN: Anneli Markström, 
anneli.markstroem@gmail.com
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6  ............. CAMPING
 – mer än bara boende
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Fågelskådning, yoga och stadsliv. Kortare utflykter och större upplevelser! 
Semestertips spanar campingtrender med Unni Åström, First Camps vd. 

Camping som fenomen har varit på frammarsch under flera år. 
program som gone Camping, Böda Camping och Camping Queens 
har ökat intresset ännu mer. 

Unni Åström är vd och koncernchef för first Camp och hon 
förutspår flera större trender framöver. 

– Vi verkar ha mer ont om tid än ont om pengar i dagens sverige. 
Därför blir det naturligt att vi inte åker på långsemestrar utan istället 
tar oss iväg på kortare semestrar. nu kan man ta flera korta breaks 
på ett annat sätt än tidigare, säger hon.

– sverige är ju också fantastiskt! Du kommer en bra bit ut i  
naturen var du än bor i sverige, om du bara sätter dig i bilen och 
åker ett par tre timmar, tillägger hon. 

Det ökade intresset för husbilar pekar i samma riktning. 
försäljningen av husbilar har redan gått om försäljningen av hus-
vagnar. mer intressant är att de som idag äger en husbil, snart äger 
en ännu större husbil. 

– Det är inne att röra på sig och att göra det för egen maskin, på 
det lite mer individualistiska sättet. inte som charter, där allt är upp-
styrt. istället vill vi ha känslan av att jag åker när jag vill, vart jag vill 
och hur jag vill. 

en annan stark trend är att vi vill göra saker på semestern. att 
ligga och steka i en solstol hela veckan är inte längre poppis. Vi åker 
inte till en camping bara för att bo – vi vill fylla vår semester med 
upplevelser och aktiviteter. 

– Du åker inte till Berlin bara för att bo på hotell, du åker dit 
för en konsert, shoppingen eller ett marathon. så är det också med 
campingen, man åker av en anledning. man vill leva, uppleva och 
känna på nåt annat. 

Kombinerar du flera kortare semesterresor med spännande 

aktiviteter har du en fullspäckad sommar framför dig. Vad sägs om 
löpning i vacker skog, yoga vid kusten, fågelskådning, badstränder, 
stadsshopping och matlagningskurser.

– fler och fler campingar kommer att erbjuda riktiga aktiviteter 
framöver. Vi ser att campingarna följer samma trend som hotellen, 
alltså går ihop i större kedjor. på det sättet får de även större 
kapital samt större muskler att utvecklas. 

– Det är dags att sluta gå över ån efter vatten. Vi har ju faktiskt 
allt man kan önska här i vårt eget land. 

Enkelt för barnfamiljen. Åk till Kolmårdens camping och bo i 
en av de campingvagnar vi har där. Sluta släpa runt en massa 
campingvagnar! Där har du också nära till Kolmårdens djurpark 
med Bamses värld.

Få in mycket på kort tid. Åk till Gunnarsö utanför Oskarshamn, 
vilken naturpärla! Bo i en av de fina stugorna precis vid vattnets 
kant. Det finns cykel- och promenadväg in till centrala Oskars-
hamn, som är en fantastisk sommarstad. Åk sedan vidare till 
Öland för bad och äventyr, ät en lunch och shoppa i Kalmar. 

Testa stadscamping. Åk till campingen vi har i Malmö. Den är 
otroligt fin och fantastiskt stadsnära. Där erbjuds du närheten 
till city med shopping, kaféer och fina restauranger; samtidigt 
som du har närheten till sol och bad. Allt i ett. 

CAMPING
– mer än bara boende

Unnis 3 campingtips: 

2

3

1

Enkelhet. Kvalitet. Pålitlighet.

Besök www.trangia.se för mer info om våra stormkök

Made in Sweden by Trangia AB since 1925.

Sommarlov 
med familjen eller 

vännerna
Hyr egen stuga

från 825:- per person*

* Ljus och trevlig stuga för 5 pers. med solig altan och gratis internet, i hjärtat av Bohuslän. 
Prisex. vecka 27 = 4.950:- eller 825:- per person och vecka vid 5 personer

Läs mer och boka på

031-15 52 00

Text: Linda Eriksson, Foto: First Camp, Kolmårdens djurpark
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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.

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:-

SÖK, INSPIRERAS OCH BOKA

äveNtyret 
Börjar på:

här är NåGRa aV våra
10 000 skäl att 
uppleva Sverige

Vad händer 
i Skåne?
Juni

Juli

Augusti

Tourism in Skåne

Med grönskimrande lövskogar, böljande rapsfält och kust i tre väderstreck 
bjuder Skåne på genuina upplevelser inom bekvämt avstånd. Skåne är som 
ett smörgåsbord för livsnjutaren där slående natur och graciösa slott förenats 
med modern arkitektur, kultur och oförglömliga kulinariska upplevelser. Här är 
färden från rogivande landsbygd, milslånga stränder och charmiga fiskelägen 
till städernas liv inte lång. 

Det milDa Klimatet, den bördiga myllan  
och hav i tre väderstreck skapar unika för-
utsättningar. få platser i världen har så många 
olika smaker och råvaror i världsklass på så 
liten yta. 

i skåne som brukar kallas sveriges skafferi, 
verkar vinodlare, bönder, bryggare, kockar 
och mathantverkare över hela landskapet. De 
arbetar helhjärtat, kunnigt och passionerat, 
men utan klydd, som man säger på skånska.

Det är inte konstigt att det är just maten 
som står i fokus när new York times utnämner 
skåne som nummer nio av de mest intressanta 
platserna att besöka i världen! 

förUtom maten finns Det såklart mycket 
annat att uppleva i den svenska södern. gör 
en vandring längs landskapets milslånga 
vandringsleder. njut av de storslagna vyerna 
i nationalparkerna. eller cykla längs kusten 
på någon av de välskyltade cykellederna. Känn 
historiens vingslag vid ales stenar. lär känna 

Skåne – en plats för alla sinnen 

gränderna i de skånska småstäderna eller 
bada i havet från en kritvit sandstrand. eller 
varför inte ta en citybreak och låta dig över-
raskas av malmös kontinentala charm och 
mångsidiga utbud? 

Komplettera gärna skåne med en utflykt 
till Köpenhamn bara 20 minuters tågresa från 
malmö. 

Hinner du inte med allt på en gång, är det 
bara att komma tillbaka. Du är alltid välkom-
men! 

Som ni vill ha det
12 maj-11 juni     
Shakespeares livsbejakande komedi i vackra Sofiero 
slottsträdgård. En bitterljuv historia med komiska 
kärleksförvecklingar.
helsingborgsstadsteater.se

Trädgårdsrundan
11-12 juni, Nordvästra Skåne
Kom på besök bakom grindarna i såväl privata 
trädgårdar som kolonilotter. De stora parkerna bjuder 
också på vackra och inspirerande promenader.
www.tradgardsrundorna.se

De 10 000 riddarnas dag
18 juni, Glimmingehus, Hammenhög
En dag med riddaren i centrum! Massor av riddar-
aktiviteter att prova på, bågskytte, rustningsprovning 
och liten riddarskola! 
www.raa.se/glimmingehus

Kiviks Marknad
18-20 juli, Kivik
“Sveriges mest kända marknad.”
www.kiviksmarknad.com

Ystad Sweden Jazzfestival
3-7 augusti, Ystad
5 dagar – 35 konserter,  2 JazzKidz-konserter, 3 
jamsessions, Jazzparad, 7 arrangemang är gratis.
www.ystadjazz.se

Hx16
4-6 augusti, Helsingborg
Stor stadsfest i Helsingborg med kulturupplevelser, 
idrottsaktiviteter, musikarrangemang och artister. 
www.hx.se

Big Slap 
6 augusti, Malmö
Sveriges största Housefestival 
bigslap.se

Malmöfestivalen         
12 augusti-19 augusti, Malmö
Som vilken hemmafest som helst, fast mycket 
mycket större! Malmö stad bjuder in till ett gigantiskt 
knytkalas.
malmofestivalen.se

För mer information ring 040-675 30 01,
mejla tourism@skane.com eller besök 
www.tourisminskane.com.
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Kungsbacka

Arena Skövde

Ulricehamn

Tidaholm

11Semestertips 2016

Kungsbacka – mitt på Västkusten
Kungsbacka har fantastisk natur på nära håll, med 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. 

För information och bokning se 
www.visitkungsbacka.se, mejla 
tourist@kungsbacka.se eller ring 0300-83 45 95.

UppleV en sHoppingstaD utöver det vanliga 
– Kungsmässan är ett modernt köpcenter 
och flerfaldigt belönat som sveriges trivsam-
maste. på freeport du hittar du välkända 

varumärken till fyndpriser. innerstaden bju-
der på pittoresk och mysig atmosfär med 
caféer, restauranger och butiker.

Besök tjolöholms slott, sveriges enda 

Turism Kungsbacka
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tudorslott, alldeles vid havet. Känn histo-
riens vingslag på fjärås Bräcka och besök 
järnåldersgravfältet med ett 100-tal bauta-
stenar. Upplev en annan tid i Äskhults by. 
när du har lämnat parkeringsplatsen ba-
kom dig finns inte mycket som påminner 
om vår egen. 

onsalahalvön bjuder på spännande sjöfarts- 
historia om kaperiepoken med kaparkapten 
lars gathenhielm i spetsen. Du kan besöka 
hans grav i onsala kyrka. strax utanför onsala 
ligger sveriges äldsta bevarade dubbelfyr, 
nidingen. 

Kattegattleden är sveriges längsta turist-
cykelled. leden är 37 mil lång och sträcker 
sig från Helsingborg i söder, hela vägen  
genom Halland, och upp till göteborg i 
norr. leden är en havsnära, i stort sett bilfri, 
cykelled fylld av upplevelser.

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.

Karlsborg – guldplatsen vid Vättern
med totalt 340 kilometer strandlinjer och 
storslagna natur- och kulturupplevelser er-
bjuds näst intill outtömliga möjligheter till 
rekreation och aktiviteter.

Upplev folklivet på och vid göta kanal där 
det hålls allsångskvällar alla fredagar i juli, 
spännande guldjakt och och historisk även-
tyrstur på Karlsborgs fästning där du också 
finner Karlsborgs fästningsmuseum och den 
storslagna garnisonskyrkan. i forsvik finns 
göta kanals äldsta – och djupaste sluss samt 
forsviks bruk med en levande, industrihistorisk 
miljö. granvik och tivedens nationalpark 
erbjuder härliga vandringsleder och sagolik 
natur. Året runt finns fantastiska möjligheter 
till fiske i alla Karlsborgs sjöar.

halland

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. Här 
bor du bra, äter gott och njuter av trevliga kring- 
arrangemang. sommaren bjuder på allt från 
musikfestivaler och teaterupplevelser till större 
motionslopp både till fots och på cykel. inves-
tera i dig själv och semestra på cykel genom att 
boka ett färdigt paket. Bekvämt, enkelt och med 
bra kvalitet! på lassalyckans friluftsområde 
i Ulricehamn finns det gott om terräng som 
passar utmärkt för att cykla mountainbike. 
Här går Västgötaloppet cykel av stapeln den 
24 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 ring 0321-59 59 59, 
mejla turist@nuab.eu eller besök 
www.ulricehamnsturistbyra.se.

För mer information ring 0500-44 66 88, mejla 
info@upplevskovde.se eller besök upplevskovde.se.

Turbinhusön i Tidaholm.

Karlsborg

Mer information om vad du kan uppleva i 
Karlsborg med omgivningar hittar du på 
www.karlsborgsturism.se. Du kan också mejla till 
info@karlsborgsturism.se eller ringa 0505-173 55.

Varberg

Några heta tips:

•	 Apple	Bay	Day,	6	juni

•	 Getterödagen,	12	juni

•	 	Yogafestival	Varberg	2016,	1-3	juli

•	 Surfers	Day	i	Apelviken,	2	juli

•	 Medeltidsdagarna,	2-3	juli

•	 Miriam	Bryant	&	Hoffmaestro,	8	juli

•	 Carola	och	Måns	Z,	15	juli

•	 Hallifornia,	21-23	juli

•	 Rhapsody	in	Rock,	27	juli

•	 Varberg	Summer	Horse	Show,	20-31	juli

•	 Badjävlar,	1	augusti

•	 Diggilo,	3	augusti

•	 Jill	Johnson	&	Jerry	Williams,	5	augusti

•	 Pridefestival,	13	augusti

•	 Vinfestival	i	Apelviken,	27	augusti

•	 Notes	for	Peace,	27	augusti

Mer	info	om	Varberg	och	ännu	fler	evenemang	
hittar man på www.visitvarberg.se.

Varberg bjuder på ett fantastiskt evenemangsprogram ända fram i september. 

Sommaren är längre i Varberg
ta fram KalenDern och boka in en date 
med en av sveriges skönaste sommarstäder. 
Du får samtidigt tillfälle att njuta av havet, 

stränderna, klipporna, spa- och surfkulturen 
och det tillbakalutade hänget på alla kaféer 
och restauranger. save the dates!
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Göta kanal-området i Karlsborg.
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Not Quite – Konst & Kultur på bruket i Fengersfors. Johnny Persson firar 30-år som glasblåsare.

Vackra Baldersnäs Herrgård.

Nils Ericson på väg igenom akvedukten i Håverud.
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dalsland

för Dig som tYCKer om att vandra finns 
många fina vandringsleder som är uppmärkta 
och lätta att följa i olika svårighetgrader. 
Cykla är kul och det kan du så klart göra här, 
bland annat på den 9 mil asfalterade Klarälvs-
banan som går på en nedlagd gammal tågbana 
längs den slingrande glittrande Klarälven. 
eller varför inte uppleva den värmländska 
skogen och ta en tur med mountainbike.

i VÄrmlanD finns tiotusentals sjöar och 
vattendrag så möjligheterna att aktivera sig 
med kanoter, kajaker, timmerflottar, fiske och 
bad är många. Det är bara att hitta sin alldeles 
egna favoritplats. 

Du som vill komma ut på vattnet utan stor 
ansträngning kan självklart göra det också. 
Upplev Karlstad från vattnet med en båtbuss 
eller öluffa på Vänern i den norra skärgården 
mellan Karlstad och Kristinehamn.

BerÄttartraDitionen och kulturen är stark 

i Värmland. Konsthallar, gallerier, museer 
och levande hembygdsgårdar kan få dig som 
är kulturintresserad att stanna länge och få 
svårt att välja. två av sommarens teater- och 
musikalevenemang är Västanå teaters upp-
sättning av löwensköldska ringen efter en 
roman av selma lagerlöf och les misérables 
på Wermland opera.

Kombinera dina upplevelser med boende 
och god mat. i Värmland finns cirka 20 res-
tauranger och caféer som i år är med i White 
guide.

Värmland – kontrasternas landskap
Upplev en sommar i Värmland med en hel palett av aktiviteter, 
upplevelser och evenemang att välja bland. 

Dalsland

glasbruk. tips: i den angränsande akvedukt-
shopen kan du inte bara köpa bruks- och 
konstglas utan även hantverk, souvenirer, 
Dalslandsmat och annat roligt. 

not QUite, kulturcentret i den lilla bruksorten 
fengersfors, inrymmer konsthallar, gallerier, 
butik och café. Det ryker från keramikugnar, 
ässjor och sågar. Här skapas utställningar 
och konceptuella performances. Det mumsas 
och fikas, eller diggas till något av årets evene-
mang. Du kan delta i guidningar, kurser och 
workshops. not Quites kombination av hög-
klassig konst och konsthantverk i naturskön 
Dalslandsbygd, med goda förutsättningar för 
en bedårande fika eller lunch, har visat sig vara 
ett vinnande koncept. Caféet är med i White 
guide för tredje året i rad!

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. 

pÅ BalDersnÄs HerrgÅrD, även kallad Dals-
lands romantiska pärla, kan du uppleva natur 
och kultur i perfekt samklang. Herrgården 
omges av sin vackra engelska park och ligger 
inbäddad i ett naturreservat på en egen halvö 
i laxsjön. låt dig skämmas bort av det i White 
guide listade kökets utsökta 5-rätters menyer 
och koppla av i herrgårdens stilfullt inredda 
rum. toppa din vistelse med en aktivetet. Ut-
budet är brett: promenader, cykelturer, padd-
ling, lantrasgården, hantverksbodarna eller 
varför inte en vinprovning i vinkällaren. 

DalslanDs Kanal och den unika akvedukten 
i Håverud är Dalslands största besöksmål. ett 
fint sätt att uppleva kanalen på är med pas-
sagerarbåten ms nils ericsson som erbju-
der spännande båtturer hela sommaren. Kliv 
ombord och upplev akvedukten, pittoreska 
slussmiljöer och storslagen natur från sjösidan. 
turen startar i Håverud och tar 3,5 timmar. 

i Håverud hittar du även the Visitor stugby. 
endast 50 meter från Dalslands kanal bor du 
i nybyggda stugor med blick på akvedukten 
och slussarna.

DalslanDs glasHYtta, som drivs av Johnny 
och ingrid persson, ligger bredvid akvedukten 
i Håverud. studera på nära håll hur glödande 
glasmassa förvandlas till vackra bruks- och 
konstglas! Du kan till och med prova på att 
blåsa glas! i år firar Johnny sitt 30-års jubileum 
med två utställningar: dels en med egna verk 
och dels med exklusiv glaskonst från målerås 

BrÅlanDa Hotel & VanDrarHem är det 
smarta valet för alla som vill cykla eller vandra 
i Dalslands södra delar. lockar de fina cykel-
lederna i sundals ryr? eller Kroppefjällets 
vackra vandringsleder? 

Här i Brålanda kan du slappna av och ladda 
upp inför nästa etapp. mjuka upp lederna i 
bastun och grilla kvällsmaten i trädgården. Du 
väljer själv om du vill ha vandrarhemsstandard 
eller unna dig ett rum med känsla av hotell 
där allt är färdigt åt dig. Vilken standard du än 
väljer: alla rum har riktigt sköna sängar!

Dalsland – hela Sverige i ett landskap
Dalsland är det fina lilla landskapet väster om Vänern. Landskapet är det sjörikaste i Sverige men har även djupa skogar, 
berg och bördiga slätter. Dalsland är en naturskön pärla med ett stort och varierat utbud även för den kulturintresserade. 
Upptäck natur och kultur i Dalsland!

www.baldersnas.com
www.bralandavandrarhem.se
www.dalslandsglashytta.se
www.thevisitor.se
www.notquite.se   
www.dvvj.se

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

Fin dressintur. Trampa själv eller få skjuts.

Bo prisvärt och bra på Brålanda Hotel & Vandrarhem.

Värmland

För mer information mejla 
info@visitvarmland.se eller besök 
www.visitvarmland.se.

Vad händer i 
Värmland & 
Dalsland?
Juni

Juli

Augusti

värmland

Putte i Parken 
30 juni-2 juli, Karlstad  
Gratisfestival för alla åldrar med musik, artister och 
aktiviteter. www.putteiparken.se

VM i Rallycross
1-3 juli, Höljes
Hela	världens	rallycrosselit.	Rallycross	när	det	är	
som bäst. www.holjesrx.com 

Bälgspel vid Landsvägskanten 
6-10 juli, Ransäter
Världens	största	dragspelsstämma	med	tusentals	
musiker från hela världen. 
www.balgspelvidlandsvagskanten.se 

Åmåls Bluesfest
7-10 juli, Hamnterminalen
Sveriges största rena bluesfestival med scener över 
hela	Åmål	och	vid	Vänern.	www.bluesfest.net

Packmopedsturnén  
25 juli-6 augusti 
Göran	Samuelsson,	Roger	Pontare,	Love	Antell,	Elin	
Ruth	och	Dregen	ger	sig	ut	på	musikturné	i	Värm-
land på sina packmopeder. packmopedsturnen.se 

Fryksdalsdansen i Sunne 
28-31 juli 
Festival med dans, musik och härliga människor. 
Traditionell folkpark med artister, dansbanor och 
restaurang. www.fryksdalsdansen.se

Dalsland Kanot Maraton+
13 augusti, på 4 sjöar runt Bengtsfors
Internationell paddelutmaning och folkfest med över 
700 deltagare i olika klasser. www.kanotmaraton.se

The Island Festival i Karlstad  
20 augusti  
Sandgrundsudden i Karlstad  förvandlas till en 
magisk festival-ö med artister i världsklass. 
theislandfestival.se

GLUPSK på Dalsland
20-21 augusti
Festival i bruksmiljö på Fengersfors Bruk. Mat, 
musik, konst och kultur. www.glupskpadalsland.se
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Midnattssolsrallyt 
29 juni – 2 juli 
Sveriges största historiska rallytävling! Starten går i 
år	av	stapeln	i	Vimmerby.	
www.midnattssolsrallyt.com

Rakt ner i fickan 
30 juni-30 juli
Fartfylld utomhusteater i Krusenstiernska Gården 
med	bl.a.	Allan	Svensson,	Carina	Lidbom,	Ola	
Forssmed	och	Claes	Månsson.
krusenstiernskateatern.se

Ironman 70.3 
10 juli, Jönköping
Den fjärde Ironman 70.3-tävlingen i Skandinavien. 
Målgången	sker	centralt	i	Rådhusparken.
eu.ironman.com

Visfestivalen i Västervik 
14-16 juli
Tre dagar med några av Sveriges bästa musikartister 
i den vackra Slottsruinen.
www.visfestivalenvastervik.se

Nallepicknick 
17 juli kl 14-17, Kosta Folkets Hus 
En trevlig och annorlunda familjedag i nallens 
tecken.
www.margarethasdockskap.se

Växjöloppet
1 juni, Växjö
I	år	arrangeras	det	49:e	Växjöloppet.	Välj	mellan	
4, 7, 10 eller 21 kilometer. 
www.vaxjoloppet.nu

Astrid Lindgrens Näs 
11 juni
Se de nya miljöerna i sin helhet då det sista kapitlet 
i Trädgårdarna invigs. 
www.astridlindgrensnas.se

Besök Bröderna Lejonhjärta
17 juni  
Astrid	Lindgrens	Värld	inviger	den	nya	miljön	
–	Bröderna	Lejonhjärta.	
www.astridlindgrensvarld.se

Dreamhack Summer 2016 
18-21 juni, Jönköping
Dreamhack Summer arrangeras på Elmia i 
Jönköping och väntar över 50 000 besökare.
www.dreamhack.se

Midsommar med Astrid
24 juni 
Fira	midsommar	i	Astrid	Lindgrens	Värld.
www.astridlindgrensvarld.se

Barnens Slott 
27 juni-14 augusti
Kasta er in i äventyret på Barnens Slott! Här väntar 
spännande utmaningar för hela familjen.
kalmarslott.se

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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Vad händer i Småland i sommar?
Juni

Juli

Löga Beach Party 
22-23 juli, Västervik
Dansa,	lyssna	på	musik	och	umgås	på	Löga	Beach	
Party.	
www.vastervik.se

Emmabodafestivalen 
25-30 juli, Rasslebygd Emmaboda
En numera kultförklarad musikfestival med bland 
annat electro/house/pop/reggae.
www.emmabodafestivalen.se

HojRock 
28-31 juli, Västervik
En modern klassiker för bikers från hela Europa. 
På	Gränsö	samlas	bikers	för	att	umgås,	shoppa	
och rocka loss.
www.hojrock.se

Tranås Cruising 
12-13 augusti,  Tranås
Folkfest med cruising längs med Storgatan, 
livemusik	med	The	Hub	Caps	och	Dennis	&	the	
Rocktones.
www.tranascruising.se 

Ironman Kalmar Sweden 
17–20 augusti
Inleds med kortdistanstävlingen Kalmar Mini Tri och 
avslutas med den multinationella triathlontävlingen 
Ironman Kalmar Sweden.
ironmankalmar.se

Konst i Sommenbygd 
20-27 augusti, Storgatan i Tranås
Besök konstnärer, utställningar, föreläsningar och 
ateljéer i Sommenbygd. Konstrakan 27 augusti i 
Tranås.
www.sommenbygd.se 

Augusti

småland

Destination Kalmar

Kalmar Är ett popUlÄrt semestermål, 
och det är inte så konstigt med tanke på dess 
vackra natur, mysiga gator med kullersten, 
spännande historik med förflutet som makt-
center och stora utbud av shopping och mat-
upplevelser. Kalmar blev välförtjänt utsedd 
till Årets sommarstad ifjol, och man drar inte 
ner på tempot i år. 

aKtUella miriam BrYant, som gjorde succé 
i tV-programmet så mycket bättre, kommer 
med bland andra lars Winnerbäck och melissa 
Horn till nya festivalen a Walk in the park.

Kalmars torg och scener gästas dessutom 
av bland andra Bo Kaspers orkester, fröken 
elvis, Jerry Williams, lisa miskovsky och Benny 
anderssons orkester – Bao. De sistnämnda 
turnerar med ett folkparkskoncept tillsam-
mans med Helen sjöholm och tommy Kör-
berg. marit Bergman, panetoz och norlie & 
KKV är några av artisterna på årets stadsfest. 

Den populära sommarstaden Kalmar erbjuder upplevelser i många olika former. Kulturevenemang, 
musikevenemang, sportiga utmaningar och upplevelser för hela familjen – i Kalmar behöver ingen 
bli besviken, det finns något för alla!

Läs	mer	och	boka	din	upplevelse	i	Kalmar	på	
www.kalmar.com eller kontakta Kalmar Turistbyrå, 
0480-41 77 00 eller via info@kalmar.com.

Årets sommarteater, rakt ner i fickan!, 
spelas i underbara Krusenstiernska gården.

ett stenkast bort hålls för tredje året i rad 
sandskulptursfestivalen – en tävling som 
lockar internationella konstnärer att skapa 
fantastiska verk av sand. 

Kalmar slott bjuder på ett flertal storslagna  
utställningar, vilket även Kalmar konstmuseum  
och Kalmar läns museum kan stoltsera med. 
Höjdpunkten anses vara regalskeppet Kronan,  
stormaktstidens mäktigaste skepp, med över 
30 000 registrerade fynd. 

pÅ Kalmar slott finns mycket kul för hela 
familjen! Här utspelar sig sommarens stora 
nyhet, pippi långstrump, med massor av 
musik, sång och skratt, allsångsshow med 
Duran & mollan och familjeföreställning med 
Jecko & Jessie. följ med på slottskamp, skatt-
jakt eller prinsessguidning på Barnens slott 
eller kolla in lekutställningen emil. 

Kalmar – bjuder på rekordsommar!

i Kalmar spelas både swedish Beach tour i 
beachvolley och sm i beachsoccer. 

staden bjuder även på allsvensk fotboll, 
cykeltävlingen Hansa Bygg grand prix, Kalmar 
swimrun och mängder av löplopp. 

Dessutom står Kalmar återigen värd för 
sveriges enda ironmantävling på fulldistans – 
det är en folkfest du inte vill missa! 
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De flesta mÄnnisKor har starka känslor för 
astrid lindgren och hennes böcker. Hennes för-
fattarskap trotsar alla gränser – hon läses av 
alla generationer i alla världsdelar. med skarp 
penna och trygg röst, med humor och värme, 
stred hon för miljön, barns rättigheter, djur-
skydd, barnkultur, flyktingrätt och jämställdhet. 
astrid lindgrens näs är platsen där astrid lind-
gren föddes och där hennes författarskap tar sin 
början. Här hörde hon de berättelser och mötte 
många av de personer och de miljöer som sedan 
bildade grunden i hennes böcker. 

Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs har vuxit fram ur känslor och stämningar 
från Astrid Lindgrens författarskap, de är en plats för kultur, samtal, bus, debatt, 
lek, allvar och humor. Nu i sommar invigs den sista delen – Kapitel 3.

följ med på en guidad tur och förflytta dig till 
tiden när astrid växte upp här med sina tre syskon,  
sina föräldrar och de många andra som arbetade 
på gården. Huset ser precis ut som när astrid var 
liten flicka. Här kommer du rakt in i den miljö 
som inspirerade till de älskade berättelserna. 

Utställningen Hela världens astrid lindgren 
tar dig med från astrids uppväxt på näs till 
hennes liv som hyllad och världsberömd förfat-
tare. Här möter du både jazzbönan, mamman, 
barnboksredaktören och opinionsbildaren astrid 
lindgren.

Astrid Lindgrens Näs

smålandsmåland

Astrid Lindgrens Näs

Öppettider:
30 april – 10 juni, dagligen 11.00-16.00
11 juni – 25 sept, dagligen 10.00-18.00
28 sept – 18 dec, ons – sön 11.00-16.00

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

Öppettider 2016 
1 maj – 19 juni, söndagar 11.00-16.00
25 juni – 28 aug, alla dagar 11.00-16.00,
(en safaritur varje timme)
29 aug – 4 sept, safaritur 11.00 och 13.00
5 sept – 11 sept, en safaritur kl. 12.00 

GPS	Lat:	57.6095	Long:	16.2032	

070-625 68 16, 070-520 07 68, 
0492-520 07, 0492-520 24 
info@virummoosepark.se 
www.virummoosepark.se

Virum Älgpark  

pÅ Älgsafari UppleVer DU älgarna i deras 
egen miljö. i vackra omgivningar kommer du 
djuren riktigt nära genom att åka på älgparkens 
guidade safariturer. Vagnarna ni åker i har tak 
och delvis öppna sidor så man har möjlighet att 
klappa och mata älgarna samtidigt som man sit-
ter väl skyddad.

Du hittar också ett café och en älgshop på 
Älglogen. Där kan ni ta en fika och handla älg-
souvenirer i gammaldags mysig miljö före eller 
efter safarituren.

Virum Älgpark  
– den unika älgupplevelsen

Best of: småland Best of: småland

Bullerbygatan 2,
598	34	Vimmerby	
0492-188 70
info@oxgarden.se	
www.oxgarden.se

Oxgården

oaVsett om DU reser med familj eller släkt 
och vänner så är det lätt att umgås på oxgården. 
Här bor du i händelsernas centrum, med astrid 
lindgrens Värld mindre än 5 minuters gångväg 
bort. Du promenerar till torget i Vimmerby på 
15 minuter.

oxgårdens innergårdar är helt bilfria för en 
säker och vänlig barnmiljö. Här finns en härlig 
lekmiljö för barnen, många soliga uteplatser och 
flera stora grillplatser. i huvudbyggnaden hittar  
du reception och restaurang. i receptionen kan 
du beställa en frukostkorg eller köpa glass, 
kaffe och nybakat bröd. restaurangen erbjuder 
familjevänliga menyer, samt take away.

oxgården har hus som passar alla barn-
familjer, med upp till 12 bäddar. alla hus har 
åretrunt-standard med kök, dusch/WC, tV, 
Wifi och aC.

oxgården har en egen gratis parkering som 
räcker till alla gäster. ställ bilen på oxgården och 
gå den korta sträckan till astrid lindgrens Värld, 
så slipper du köer och avgifter. på oxgården kan 
du även hyra skrindor som går bra att ta med 
in i parken.

Oxgården   
– allt för barnfamiljen

I norra Småland hittar du Astrid Lindgrens Vimmerby, 
en riktigt lekfull plats, känd inte minst för att det var 
här en av världens mest älskade författare föddes 
och växte upp. 

Astrids Lindgrens 
Vimmerby 

Vimmerby Turistbyrå

Rådhuset	1,	598	37	Vimmerby
0492-310 10
www.vimmerby.com

HÄr finns mYCKet att uppleva för både barn och vuxna. 
teaterparken astrid lindgrens Värld tar er rakt in i sagornas 
värld och astrid lindgrens näs visar upp astrids barndomshem 
och berättar om författarskapet i utställningar och trädgårdar. 
Utanför Vimmerby finns inspelningsplatserna för emil i lönne-
berga och Barnen i Bullerbyn. många besöker också Vimmerby 
för den småländska landsbygden med badsjöar, hagar och skog. 
i Vimmerby kan ni även besöka ett helt unikt motocrossmuseum, 
uppleva lek och äventyr i både inomhusmiljö och utomhusmiljö 
samt möta de ståtliga älgarna på kramavstånd. ta del av den gamla 
handelsstadens charm och upplev det stora utbudet av aktiviteter 
i och omkring staden. lekfullhet, äkthet och gästvänlighet är 
ledord och speglar också känslan i staden. 

Du hittar paket 
och erbjudanden på:
info@campa.se 
0493-102 21
www.campa.se 

KustCamp

pÅ KUstCamp gamleBY bor du vid havet och  
har 45 minuter med bil till astrid lindgrens Värld. 
till i år har det byggts ett helt nytt servicehus 
med härligt fräscha toaletter och duschar. Köket 
har fria diskmaskiner och matplats i uterum med 
sjöutsikt.

Här erbjuds du barnvänligt lagunbad i en 
skyddad havsvik, vilket gör att du badar i insjö-
temperaturer.

Du har nära till butiker, restauranger och 
service. gamleby har många trevliga butiker 
med allt från second hand till ica supermarket 
och systembolag. på campingen finns också en 
populär restaurang.

trollmor grimhild leker med barnen och har 
guidade turer i trollparken i gamleby! Du kan 
även hyra segway, och vill du ge dig ut på en 
fisketur kan du hyra moderna styrpulpetbåtar.

på KustCamp finns fina husbilsplatser vid 
vattnet, som också går bra att boka.

När du vill 
bo vid havet
– campingen närmast 
Astrid Lindgrens Värld

IMMERBY
Astrid LindgrensV
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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. Här möts boende 
med småländsk hemtrevnad och ett vänligt be-
mötande. Här finns även fria p-platser och ett 
rikt utbud av gratis tv-kanaler

familjepaket till astrid lindgrens Värld:  
1 natt i mindre familjerum inklusive frukost samt 
2 dagar i parken under lågsäsong 2 780 kronor, 
högsäsong 3 645 kronor. paketet gäller 2 vuxna 
+ 2 barn. 

Best Western 
Vimmerby 
Stadshotell 
– platsen du aldrig glömmer

Best Western Vimmerby Stadshotell

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

Fredensborgs Herrgård

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

Björkbacken

efter en lÅng Dag av mycket skratt  och 
stoj i Vimmerby är fredensborgs Herrgård 
ett uppskattat boendealternativ, endast 10 
minuters bilresa söder om Vimmerby och 
astrid  lindgrens Värld. 

Här finns allt för familjen. en härlig bad-
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. meny-
erna är baserade på närproducerad mat med 
råvaror från lokala producenter och odlare.

familjepaket till astrid lindgrens Värld för 
hela familjen med övernattning i dubbelrum 
med extrabäddar, frukost och entré till parken. 
familjepaket finns från 2 790 kronor under låg-
säsong 20/5-15/6.

Herrgårds-
semester
– för hela familjen

Barnen ropar överförtjust när de kommer 
till Björkbackens boendeanläggning i Vimmerby 
och möter de fina loftbyggda campingstugorna. 
på Björkbacken finns också hotell och camp-
ing, men populärast är nog ändå Björkbackens 
Vattenlekpark mitt i området. 

fyra uppvärmda barnpooler väntar familjen 
efter en härlig heldag i astrid lindgrens Värld. 
Äventyrsgolf, beachvolley, butik, café och res-
taurang. Björkbacken är komplett och byggd 
för barnfamiljer.

Björkbackens pris under försäsong: 1 natt, 
2 vuxna + 2 barn i hotellrum, frukost samt 
2-dagars biljett till astrid lindgrens Värld från 
2 635 kronor. 1 natt 2 vuxna + 2 barn i camp-
ingstuga, samt 2 dagar i astrid lindgrens Värld 
från 1 935 kronor.

Björkbacken 
– där barnen vill bo

smålandsmåland

Hotell Ronja 
– inte bara för rövare 

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

Hotell Ronja

alla platser i parKen går att känna igen 
från astrid lindgrens berättelser och när 
som helst kan ni möta flera av de personer  
ni lärt känna genom böckerna. för vad vore 
Junibacken utan madicken, och hur livad 
skulle mattisborgen vara utan rövarliv? 
Varje dag erbjuds besökarna massor av 
teaterföreställningar. Här kommer du som 
åskådare mycket nära händelserna – 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 Ville-
kulla med pippi eller åka rutschkana med 
självaste Karlsson på taket.

nYHet – BröDerna leJonHJÄrta. 
Den 17 juni 2016 skriver astrid lindgrens 
Värld ett nytt kapitel. Då får folket i törnros-
dalen nytt hopp och du kan höra Katlas skrik 
från Karmanjakas berg eller lyssna till när 
förrädaren Jossi håller hov på värdshuset 
guldtuppen i Körsbärsdalen. 

i de båda gröna dalarna får du som är 
modig nog att lura tengils soldater, vara 
med om äventyr från morgon till kväll. sida 
vid sida med skorpan, Jonatan, sofia, mattias 
och de andra.

i astrid lindgrens Värld får du uppleva 
lägereldarnas och sagornas tid!

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.

Astrid Lindgrens Värld 
– där sagor blir verklighet

Astrid Lindgrens Värld

För mer information ring 0492-798 00, 
mejla  info@astridlindgrensvarld.se eller 
besök www.astridlindgrensvarld.se.

Öppettider
Försäsong: 20 maj - 16 juni kl. 10-17.
Huvudsäsong: 17 juni - 28 augusti kl. 10-18.
Septemberöppet: Helgöppet, fredag till söndag 
kl. 10-17 samt lekparksöppet måndag till torsdag 
kl. 10-15.
Höstlovsöppet med Småländsk höst- och 
hantverksmarknad: 29 oktober - 6 november, 
vecka 44, kl. 10-17.

Best of: smålandBest of: småland

ett annat treVligt boendealternativ i Vim-
merby är Hotell ronja. med sina 40 hotellrum 
som inget är det andra likt, passar hotellet alla 
typer av familjer – stora som små. 

Här finns BoDY gYm relaX för träning och 
avkoppling med inomhuspool, bubbelpool, 
bastu samt minigolf under tak. perfekt efter en 
lång och upplevelserik dag.

på  området finner man också restaurang 
prime – ett steakhouse för köttälskaren.

Hotell ronja ligger bara fyra minuters gång-
väg från torget och resecentrum och knappt en 
kilometer från astrid lindgrens Värld. 

Här finns en trygg miljö med lekplats på 
gården och 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 4 140 kronor.
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småland

Tranås

tranÅs Är en Del av det natursköna om-
rådet sommenbygd. med sina 365 öar har 
sommen sveriges största insjöskärgård som 
är vacker att uppleva året om. några av som-
marens populära aktiviteter är att åka båt, 
bada, fiska, paddla och åka vattenskidor. runt 
tranås finns flera cykel- och vandringsleder, 
som exempelvis Holavedsleden. Det finns 
även ett antal naturreservat att upptäcka. ett 
av dem är romanäs som har en handikapp-
anpassad vandringsled.

längs stadens förnäma storgata hittar du 
en mix av personliga butiker och välkända 
kedjor. Det personliga bemötandet är det 
speciella med att shoppa i tranås. Utanför 
tranås tätort hittar du ett brett utbud av 
gårdsbutiker. 

sveriges äldsta träslott, fornlämningar och 
andra unika sevärdheter hittar du i tranås. 
eriksbergs museum och Vagnsmuseet är väl 
värda ett besök. Den konstintresserade kan 

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

Under hela juli spelas barnmusikalen Kapten 
Nemmos	hemlighet.	Den	13	augusti	är	det	dags	
för	Tranås	Cruising.	Den	konstintresserade	får	inte	
missa Konst i Sommenbygd den 20-27 augusti. 

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

besöka stadshuset som har olika utställning-
ar under året.

 i urskogen utanför tranås gömmer sig 
trollstenen och vill du uppleva hur små- 
länningarna levde förr ska du besöka gammel-
byn Hultet. inte att förglömma är stadens 
trotjänare s/s Boxholm ii som är ett av 
sveriges sista vedeldade ångfartyg. 

Tranås – en del av Sommenbygd

Best of: småland

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:-

SÖK, INSPIRERAS OCH BOKA

äveNtyret 
Börjar på:

här är NåGRa aV våra
10 000 skäl att 
uppleva Sverige

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 Camp-
ing öland 23 unika campingplatser vid havet. 
förutom de fina campingtomterna finns också 
en uppsjö av stugor och villavagnar att väja 
emellan. allt ifrån det lilla, naturnära och 
enkla till fullt utrustade lyxstugor. 

oCH meD HaVet som granne.
när du besöker en camping, passa på att vidga 
vyerna och utforska mer av vad ön har att 
erbjuda. 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. på 
öland kan du låta fantasi, smak och intresse 
styra din semesterdröm. möjligheterna är 
oändliga.

7 Ölandstips 
•		Borgholms slott, www.borgholmsslott.se
•		Solliden,	www.sollidensslott.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
•		Störlinge	Traktor	&	Teknikmuseum,	
 www.motormuseet.se

Besök www.camping-oland.com och finn din 
bästa semester!

öland

Vad händer 
på Öland?
Juni

Juli

Borgholm 200 år – invigning 
4 juni, Borgholm
I år firar staden 200 år med jubileumsfestligheter 
hela sommaren. Invigningen sker i hamnen. 
www.borgholm200ar.se

Sveriges Nationaldag
6 juni, Skäftekärr
www.skaftekarr.se

Diggiloo-turnén 
1 juli, Borgholm
Diggiloo-turnén kommer till Borgholm. Håll i hatten. 
www.diggiloo.com

Järnåldersdagar 
6-8 juli, Eketorp
Järnåldersdagar på Eketorps fornborg, en helt 
utgrävd fornborg där muren och husen har åter-
skapats. 
www.eketorp.se

Öland Roots 
7-9 juli, Sandbergen
Musikfestival  med reggae och gung på Sandbergens 
festplats.
www.olandroots.com

Badrock 
21-29 juli, Borgholm
Musikfestival i Borgholms slottsruin. I år med bl.a. 
Björn	Skifs,	Sanne	Salomonsen,	Lisa	Nilsson,	Mats	
Ronander	och	många	fler.	
www.badrock.nu

Jazzkonsert 
31 juli, Kastlösa
Jazzkonsert i Kastlösa kyrka. 
www.oland.se



Gotland

liKt en paraDisö har du på gotland aldrig 
långt till sammetslena stränder. men den 80 
mil långa kusten bjuder på mer än så – mäk-
tiga klippor, vackra klapperstensstränder och  
laguner med grönskimrande 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 torner- 
spel, en cirkusföreställning eller uråldriga 
grottor. rid, spela bangolf eller kör gokart. 
Utbudet är så stort att bara fantasin sätter 
gränserna. 

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. 

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.

För information: Inspiration Gotland
0498-20 17 00
gotland.com 

För bokning: Destination Gotland
0771-22 33 00
bokningen@destinationgotland.se
destinationgotland.se 

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 av-
löser julmarknaderna varandra. Varför inte 
åka på en shoppinghelg med julmys? 

på våren är gotland en färgsprakande 
upplevelse där du kan njuta av årets första 
primörer och blommande magnoliaträd. 
lägg till restauranger i absolut toppklass, 
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. 
faktum är att kommunikationerna aldrig 
någonsin har varit så bra som i år. färjan är ett 
billigt och enkelt alternativ och du kan även 
ta med dig bilen. Destination gotland erbjuder  
bekväma förbindelser från nynäshamn och 

Gotland – som utomlands i Sverige

oskarshamn medan gotlandsbåten trafikerar 
nynäshamn och Västervik. Väljer du att flyga 
erbjuder Bra och sas året-runt-linjer från 
stockholm Bromma, stockholm arlanda, göte-
borg landvetter samt malmö sturup. sommar-
tid utökas antalet linjer ytterligare med såväl 
svenska som internationella destinationer.
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Best of:
Gotland

Nu är Gotland närmare än det någonsin varit. Med billigare båtförbindelser 
och fler avgångar tar du dig enkelt hit. Du kan ta båten från Nynäshamn, 
Västervik eller Oskarshamn. Väl på “öjn” kan du upptäcka hela världen – Kreta, 
Maldiverna, you name it!
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För information och bokning ring 0498-20 12 50 00 
eller	besök	www.scandichotels.se/Visby.

Scandic Visby

sCanDiC VisBY ligger mitt emot färjetermi-
nalen med 5-10 minuters promenad till den 
medeltida stadskärnan. som hotellgäst har du 
fri tillgång till gym, pooler och relax med bastu. 

Hotellet erbjuder 214 rum i flera byggnader. 
alla rum är inredda med gotlandskänsla i rums-
kategorierna dubbelrum, familjerum eller svit. 
flera av rummen är handikappanpassade och i 
några rum är husdjur välkomna. 

Här har du också möjlighet att boka massage 
och skönhetsbehandling. Utomhuspoolen är  
öppen juni till september och den varma bubbel-
poolen under bar himmel är öppen hela året. 

i hotellets restaurang kan du koppla av med 
vällagad mat där kökets ambition är att använda 
gotländska råvaror så långt det är möjligt efter 
säsong. på området finns också mötesrum för 
upp till 85 personer. 

Här känner man sig alltid välkommen.

Scandic Visby 
– som hemma när du är borta

GOTLANDSBÅTEN
LÅGPRISUTMANAREN TAR DIG SNABBAST TILL GOTLAND!

89kr
 1 vuxen

Enkel resa från:

Gotlandsbåten trafikerar Visby, Nynäshamn och Västervik.
Åk till Gotland mellan 28 april – 4 september från Nynäshamn och 

Västervik. 28 april – 12 juni kör vi helgtrafik. 13 juni – 21 augusti 

kör vi så gott som dagligen. Överfartstiden är ca 3 tim från 

Nynäshamn och 2 tim från Västervik.

Varmt välkomna önskar vännerna på Gotlandsbåten!

För information och bokning ring 073-542 84 00, 
mejla info@slitestrandby.se eller besök
www.slitestrandby.se.

Slite Strandby

pÅ slite stranDBY bor du i moderna Dröm-
stugor med direkt anslutning till havet. Den nya 
strandpromenaden som omger anläggningen 
leder till en av gotlands mest välskötta stränder, 
bara ett stenkast bort. 

Det är enkelt att leva sommarliv med familjen 
i slite. Vill du ta ett dopp i havet är det bara att gå 
ut genom stugdörren och hoppa i. Känns havet 
kallt finns det en uppvärmd pool i anslutning till 
den fina restaurangen med utebar. 

på anläggningen ligger också gotland sports 
academy med sportcenter, där du bland annat 
kan hyra kajaker, cyklar, sUp och annan utrust-
ning. på gångavstånd finns tennisbanor, fotbolls- 
plan och ishall.

slite strandby ligger på gotlands östra kust, 
bara 30 minuter från Visby. samhället med affärer, 
bank, apotek och annan service ligger precis 
innanför stranden. 

Slite Strandby 
– aktiv fritid vid havet

För information och bokning ring 0498-49 33 71, 
mejla info@smakrike.se eller besök
www.smakrike.se.

Smakrike Krog & Logi

Unna Dig en UppleVelse utöver det vanliga i 
ljugarn  på gotlands östra kust. 

smakrike Krog & logi ligger i ett gammalt 
handelshus från 1860-talet i ljugarn, gotlands 
äldsta badort. på smakrike Krog har ägarna 
skapat sin egen favoritkorg med säsongsbaserade 
menyer och mat tillagad av lokala råvaror av 
hög kvalitet. Kunskap om mat och dryck och en 
särskilt omsorg om gästen gör matupplevelsen 
unik. 

Du som vill kan även bo kvar på fantastiska 
smakrike logi, där det finns fem dubbelrum 
och en svit. alla är individuellt inredda med  
inspiration av omgivningen i ljugarn. 

njut av lugnet och närheten till stranden som 
ligger endast 100 meter bort. ljugarn är en plats 
att trivas på med den kilometerlånga stranden, 
sitt raukområde och den vackra naturen. Du tar 
dig till Visby på 45 minuter med bil. 

Smakrike 
Krog & Logi

Vill du hitta på något skoj under din tid på vår härliga ö?
Vi skapar minnen som du bär med dig tillbaka hem!
Vi har kompetenta guider som kan ta dig med på det 
mesta från stadsvandringar och bussutflykter till  
klippklättring och kajakpaddling. Vill du hellre uppleva 
ön på egen hand hjälper vi gärna till med självguidad 
cykling med bagagetransport eller en GPS-tur med 
mountainbike utmed våra favoritstigar.
 

Vi har fasta avgångar året runt och för skräddarsydda 
äventyr är ingen grupp varken för liten eller för stor.  
Välkommen in i vår butik på Hamngatan 4 i Visby. 
 
Hälsningar Morgan, David & Camilla  
på Gotland Active Store 
www.gotlandactive.se – 0722070400 – Hamngatan 4

HEJ!
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www.destinationgotland.se

från 595 kr
Alla+bilen

Priset avser enkel resa för upp till 5 personer och bil
och gäller på massor av avgångar i sommar (13/6-28/8).
Välkommen ombord!

DU ser en serie pÅ teVe och inspireras av de vackra omgivningarna – varför inte åka dit på 
semestern. fiktionsturism är den nya chartern. 

– Det finns en mängd olika supersuccéer som blivit världsberömda turistmål. sagan 
om ringen, twilight, morden i midsomer och Da Vincikoden till exempel, berättar annamari 
thorell, på Destinationsarenan.

gotlands största dragplåster inom denna genre har länge varit ingmar Bergman. Bergman-
center på fårö är ett av gotlands mest populära besöksmål. 

– i flera år han man kunnat åka på Bergmansafari runt fårö, titta på klipp, höra berättelser 
om inspelningar och Bergmans liv och verk. Det är en fantastiskt fin inblick i det liv han levde 
och de verk han skapat. och så lite bakom kulisserna-snackisar, säger annamari. 

Även deckargenren är stor på gotland med anna Janssons maria Wern och mari Jungstedts 
Kommisarie Knutas. nu anordnas särskilda deckarevent här. 

– Crimetime gotland blev en jättehit på premiäråret förra året. Då får man följa med på 
platser som författarna själva valt ut! förra 
året var det anna Jansson och mari Jungstedt. 
i år kompletterar man med Håkan östlundh, 
som skrivit fem böcker om fredrik Broman.

fiktionsturismen på gotland bara ökar men 
den har faktiskt funnits längre än man kanske 
tror. 

– Vi får ju inte glömma pippi! pippi spelades 
in på gotland och alla de underbara miljöerna 
i filmerna kan man se i till exempel Visby och 
Kneippbyn. Det finns också en pippivandring 
man kan gå i Visby, med en härlig barnguide. 

Fiktiva världar 
lockar turister 

Njut av Gotland 
17-19 juni, Visby
En	ny	matfestival	i	världsarvsstaden	Visby	med	
fokus på matglädje och dryckeskonst. 
www.njutavgotland.se 

Bergmanveckan 
27 juni -3 juli, Fårö
En sju dagar lång hyllning till Ingmar Bergmans 
konstnärskap på Fårö med filmvisningar, seminarier 
och turer till inspelningsplatser. 
www.bergmanveckan.se 

Gotland Chamber Music Festival 
24-29 juli, S:t Nicolai Ruin, Visby
Stämningsfull kammarmusikfestival.
www.gotlandchamber.se 

Medeltidsveckan 
7-14 augusti, Visby 
Förflyttas	till	år	1361	då	Visby	var	en	mäktig	
Hansastad.	Landets	största	historiska	festival.	
www.medeltidsveckan.se

Crimetime Gotland 
17-20 augusti
Sveriges internationella deckarfestival med utländ-
ska	och	svenska	stjärnförfattare.	Bland	andra	Peter	
Robinson,	Camilla	Läckberg	och	Arne	Dahl.
www.crimetimegotland.se 

Gotland Art Week 
21-28 augusti
Med måleri, skulptur, grafik, foto och film, dans, 
mode, mat, musik, design, arkitektur, ljus och ljud.
www.gotlandartweek.se 

Visbyfestivalen 
26-28 augusti
Singer-songwriterfestival	i	Visby.
www.visbyfestival.se 

Gotlands Skördefestival 
3-4 september
Möt producenter, förädlare, krögare och andra 
matentusiaster. Ät och drick gott. 
www.gotlandsskordefestival.se

Vad händer 
på Gotland?
Juni

Juli

Augusti

September

Nu vill vi inte bara åka på en inre resa i böcker och filmers värld. Vi vill besöka 
platserna på riktigt! Krypa in i ett Hobbithus, beskåda det magnifika slottet i 
Downton Abbey eller kolla in gathörnet i Visby där Maria Wern brukar hänga. 
Det våras för fiktionsturismen. 
Text: Linda Eriksson, Foto: Inspiration Gotland

I fiktionens värld på gotland:
•	 Klassiska	Jack	av	Ulf	Lundell	–	varför	inte		
 göra en Gotlands-roadtrip på cykel.
•	 Pippivandring	–	köp	biljetter	via	Gotland		 	
 Active.
•	 Lilla	Jönssonligan	spelades	in	på	Gotland.		
 Hittar du de klassiska platserna?
•	 Bergmansafari – en härlig djupdykning i   
 Bergmans värld. Kolla in bergmanveckan.se.
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Östgötaskärgården

allt Detta oCH mYCKet mer kan du upp- 
täcka i det gränslösa äventyrslandet i 
östergötland som inbjudande breder ut sig 
från arkösund i norr till gryts- och tjusts 
skärgårdar i söder, med s:t anna mitt i 
denna sköna övärld. från urskog till öppen 
horisontlinje med tiotusentals öar, fulla 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. Här erbjuds nybörjarkurser 

Östgötaskärgården – Arkösund, S:t Anna och Gryt
Östgötaskärgården med långa ljusa sommarnätter och djupblått hav som får 
dig att längta efter frihet, friska vindar och äventyr. Östgötaskärgården kan 
upplevas i båt, i kajak, i vandringskängor och från cykel eller hästrygg. 

där man lär sig hantera kajaken och att läsa 
sjökort. 

en mängd turer är också bekvämt för-
packade i paket, där även middagar och 
övernattningar ingår. eller vad sägs om 
månskenspaddling, yogapaddling eller årets 
nyhet – att övernatta uppe i träden!

Är du intresserad av vandring sträcker sig 
östgötaleden genom hela området. 

östgötaskärgården är öppen även för alla 
genom skärgårdslinjen och länstrafiken. ta 
en dagstur, följ med på säl- eller fågelsafari 
eller stanna över natt i tält, stuga, camping-
plats, vandrarhem, hotell eller pensionat.

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

östergötland

VÄRLDSPREMIÄR 18 JUNI  |  WILDFIRE.KOLMARDEN.COM
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Nora

Örebro Turistbyrå

i lost CitY 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 häftigaste vatten-
rutschbanor – Jungle escape, treasure Hunter 
och river run. på det nya upplevelsebadet på 
gustavsvik i örebro finns det massor av även-
tyr bland vatten, vilda forsar, ruiner, djungel 
och häftiga vattenrutschbanor. 

Här kan du också simma bland vågorna 
i den stora bassängen med vågmaskin, eller 
utmana kompisarna på klätterväggen, eller 
njuta av en skön stund i någon av de varma 
bubbelpoolerna, eller botanisera bland res-
taurangens alla läckerheter. Det finns också ett 
helt nytt lekland, roliga minirutschkanor och 
varma sköna bassänger för de mindre barnen. 

fler äventyr väntar innanför örebro slotts 
tjocka murar. följ med på en visning och träffa 
karaktärer från den gamla borgens långa och 
dramatiska historia. eller vågar du dig kanske 

Örebro – äventyr, musik och naturupplevelser
I Örebro ligger det spännande Lost City, en mystisk djungelmiljö med 
äventyr för hela familjen. Men staden bjuder också på allt från musik 
och motorsport till härliga natur- och skärgårdsupplevelser. 

närKe

Prisexempel	familjepaket	med	hotell	och	bad	
på Gustavsvik: 2 159 kronor för 4 personer. 
Onlinebokning på www.visitorebro.se eller ring 
019-21 21 21.

på de kusliga spökvandringarna? en lagom  
uppladdning till höstlovet då örebro kommer 
att förvandlas till en spännande spökstad!

slottsomrÅDet Är oCKsÅ platsen för som-
marens stora musikupplevelser, slottet live 
14-16 juli med bland andra Jerry Williams,  
niklas strömstedt, Jill Johnson och örebros 
egna storheter millencolin, och putte i parken 
16-18 juni. Den 9-10 september arrangeras 
örebro race Day, årets höjdpunkt i stads-
kärnan. Då kommer sveriges ende formel 
1-förare marcus ericsson åter för att köra sin 
f1-bil på hemmaplan. Dessutom kommer en 
lång rad andra bilar att skapa en härlig motor-
fest mitt i city. läs mer om sommarens övriga 
upplevelser på www.visitorebro.se.

sveriges fjärde största sjö Hjälmaren ligger  
på gångavstånd från city. men du kan också 
bege dig några mil söderut och ta färjan 
till idylliska Vinön, en skön skärgårdsmiljö 
med värdshus, café, örtbod, fiskrökeri och 

en härlig badplats. Under ett antal sommar- 
kvällar arrangeras konserter i värdshuset med 
välkända svenska artister. två mil västerut 
väntar Kilsbergens storslagna natur med ett 
rikt nät av mtB-leder och Bergslagsleden, en 
av svealands främsta vandringsleder. Varför 
inte uppleva naturen genom att utmana 
dig själv i örebro X Challenge 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 Trästadspaket
I paketet ingår två övernattningar 
på	Lilla	hotellet	inkl.	frukost,
middag	på	Maria	Langs	krog	och	
guidad visning på Göthlinska gården.

Paketpris:	1	480	kr/person,	
del i dubbelrum, två nätter.

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 och besök 
både en hytta och en gruva. 

noras egen deckardrottning maria  
lang döpte om staden till skoga och  
under en mordisk vandring får du  
uppleva både gamla miljöer och litte-
rära mordplatser. 

teater på stadra, parkfest, rosen-
gården och kulturupplevelser i det 
kreativa kvarteret Bryggeriet rekom- 
menderas. 

gillar du att cykla mountainbike 
eller vandra, då är nora och Bergs-
lagen helt rätt för dig. Kom över 
dagen eller stanna gärna längre.

västmanland

Nora – trästaden i Bergslagen

Kort eller långt. Tuff are terräng eller bekväma stigar. 
Dagstur eller övernattning i vindskydd. Vandring, 
cykel eller MTB. Du väljer själv. Bergslagen är full 
av överraskande upplevelser.

facebook.com/ibergslagen@ibergslagen

BERGSLAGEN

ÄR OUTDOOR
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Enköping 
– goda gröna upplevelser året runt
Människor kommer från när och fjärran 
för att uppleva Enköpings parker. 

VanDra mellan De större parKerna med stora perennplanteringar 
och de mindre fickparkerna. Drömparken är mest känd, designad 
av piet oudolf, Holland. perennerna är enköpings signum. flera 
hundra sorter används tillsammans med lökar och gräs i spän-
nande planteringar. Du hittar dem överallt. guidade turer under 
perioden maj-september.

om våren blommar magnolia och bergskörsbär i vitt och rosa. 
samtidigt pågår floret av tulpaner, narcisser och andra lökväxter. 
Under juli-september tar de högvuxna, perennerna över föreställ-
ningen. Blomning i regnbågens alla färger avlöser varandra under 
perioden.

Boka in folkfesten trädgårdsdagen den 3 september. Det är en 
folkfest där företag, föreningar och privatpersoner ställer ut i skol-
parken, Drömparken och längs med Åpromenaden.

Det finns mer att upptäcka i enköping. Unika små butiker med 
spännande design. mysiga kaféer. en lång historia från sten- och 
bronsålder, vikingatid och medeltida kyrkor. på landsbygden hittar 
du många företag som erbjuder prisat mathantverk, ost, bröd och 
charkuterier.

Enköpings turistinformation

0171-62 50 40, turism@enkoping.se. 
Besök www.enkoping.se för öppettider.

upplandBest of: mälardalen

Vad händer 
i Mälardalen?
Juni

Juli

September

Augusti

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Best of:
Mälardalen

Enduro VM
17-19 juni, Enköping
Enduro	grand	prix	i	Enköping.	endurovm.se 

Å-loppet 
18 juni, Eskilstuna 
Åloppet är det återkommande stadsloppet i Eskilstuna där du springer en 
kvartsmara med start och mål på Fristadstorget. www.a-loppet.se

Västerås Cityfestival
30 juni-2 juli, Västerås
Musik, marknadsstånd, karuseller, mat, artister och flera olika aktiviteter.
www.vasterascityfestival.se

Power Big Meet
7-9 juli, Västerås 
Världens	största	utomhusträff	för	amerikanska	bilar,	i	Västerås.	Wrrrooooom!
www.bigmeet.com

Color Obstacle Rush  
9 juli, Västerås
Världens	roligaste	löpupplevelse	kommer	till	Västerås	–	5	kilometer	med	15	
häftiga	hinder,	skum,	musik	samt	sex	olika	färgkontroller.	
www.colorobstaclerush.se

Food Trucks tävlar
22-23 juli, Mariefred
Nordiska	mästerskap	för	food	trucks.	Smaka	allt	från	finfina	tacos	till	kreativa	
burgare och vegansk och vegetarisk streed food. www.nmfoodtruck.se

Parkfestivalen 
4-7 augusti , Eskilstuna 
Parkfest	för	alla	och	fri	entré.	På	scen	i	år	står	bland	annat	Melodifestival-
vinnaren Frans. 

SM för gatumusikanter
15 augusti, Mariefred
En musikfest  för alla musiker som vill uppträda på gatan och sprida glädje och musik. 

Gainesville
20 augusti, Eskilstuna, Strömsholmen
Konserter	av	högsta	kvalitet,	som	José	Gonzales,	Plura	och	Amanda	Bergman.	

Trädgårdsdagen 2016
3 september, Enköping
En del i det spännande samarbetet “Så som i Enköping”, där Enköpings kommun, 
föreningar, studieförbund och företag fokuserar på gröna frågor. www.enkoping.se

Fyra städer i tre landskap med närheten till Mälaren som gemensam 
nämnare. Din semester i sommar är värd ett besök i de härliga Mälarstäderna. 
Shoppa på förmiddagen och ta ett dopp till lunch. Häng på en brygga, mata 
lemurer och avsluta dagen med en skön konsert. Allt utan att lämna stan.
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västmanland

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. 

DJUrparKen Har BÅDe en inomhusavdel-
ning och en utomhusavdelning. Här finns 
tama älgar, gigantiska visenter, söta kanin-
ungar, studsiga lemurer och slingriga ormar. 
Dagligen bjuds det på en massa spännande 
aktiviteter, bland annat traktor- och vagn-
åkning, älgmatning, ormförevisning, och 
ponnyridning.

Kungsbyn Djurpark – en plats för alla
Mellan Västerås och Enköping hittar du Kungsbyn Djurpark. En äldre 
Kungsgård som varsamt har renoverats och som med sin unika miljö 
idag lockar besökare från hela Sverige.

Kungsbyn Djurpark

För mer information ring 021-212 50, maila 
info@kungsbyn.se eller besök www.kungsbyn.se.

restaurangen har öppet 11-15 alla dagar och 
erbjuder god, hemlagad mat med svenska 
råvaror.

något du inte bör missa är ormshowen 
som visas under högsäsong. Den är både 
häftig, spännande och pulshöjande. 

till Kungsbyn Djurpark kan alla känna sig 
välkomna.

Magasinet ger dig tips och inspiration om vad 
du kan se och göra i Västerås. Hämta dit eget 
ex på Västerås Tourist Center.

Välkommen till

visitvasteras.se
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MÄLAREN Njut av skärgård och öar eller koppla av under palmerna på  

Västerås egen playa. KOKPUNKTEN Actionbadet för både avkoppling och  

våghalsigt rutschande. BARNENS STAD Skridskoåkning i city eller en båttur till  

badparadiset Östra Holmen? Här får barnen välja. KUNGSBYNS DjURPARK Lärande och 

lekfullt, här väntar 300 spännande djur. SHOPPING Stora gallerior och mysiga butiker,  

här hittar du allt du kan önska både i och utanför city. EVENEMANG Festivaler,  

galor och fulla idrottsarenor, Västerås levererar publikfester året om.

MÄLAREN Njut av skärgård och öar eller koppla av under palmerna på  
Västerås egen playa. KOKPUNKTEN Actionbadet för både avkoppling och  

våghalsigt rutschande. BARNENS STAD Skridskoåkning i city eller en båttur till  
badparadiset Östra Holmen? Här får barnen välja. KUNGSBYNS DjURPARK Lärande och 
lekfullt, här väntar 300 spännande djur. SHOPPING Stora gallerior och mysiga butiker,  

här hittar du allt du kan önska både i och utanför city. EVENEMANG Festivaler,  
galor och fulla idrottsarenor, Västerås levererar publikfester året om.Västerås sjuder av liv. Vi har Sveriges första actionbad, 

ett undervattenshotell samt en fantastisk skärgård. 
Vårt utbud av unika besöksmål och häftiga aktiviteter samt shopping och eve-
nemang i världsklass i kombination med en intressent historia gör att vi med 
stolthet välkomnar dig till vår Mälarstad. 

Västerås Magasin 2016

Action i Västerås

Utbudet av pulshöjande aktiviteter är stort. Här 

finns allt från höghöjdsbanor, Segway, actionbad, 

cablepark, kluriga celler på Prison Island, ribb båt  

och flyboard. Boka direkt på visitvasteras.se
Västerås domkyrka
Stoltserar med tre stjärnor i Guide Michelin.

Vallby Friluftsmuseum
Ett av Sveriges största friluftsmuseum som i år 
fyller 95 år. Sommartid är det full aktivitet med 
levandegjorda museimiljöer. 

Skultuna Messingsbruk
Bruket grundades 1607 och är i dag mer 
populärt än någonsin. Här finns både historia, 
shopping och fik.

Kokpunkten actionbad
Sveriges enda actionbad.  8 våningar med
badrenalin. 

Karlsgatan 2 – ett hus två museum
Här finns både Västmanlands Läns Museum 
och Västerås Konstmuseum. 

Anundshög 
Sveriges största fornlämningsområden med 
gravhög, runsten och skeppsättningar.

Västerås 6 största besöksmål:

Besök Västerås  
Tourist Center!
Vi finns på Kopparbergsvägen 1. 
Ring 021-39 01 00 eller maila till
visit@vasteras.se. visitvasteras.se

Barnens hinderbana 19 juni 

Västerås Cityfestival 30 juni – 2 juli 

Power Big Meet 7–9 juli

Color Obstacle rush 9 juli

Sommarbio vid Mälaren 19–20 aug

Parkteater i stadsparken 17–28 aug

6 evenemang i sommar:
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Kungsbyns Djurpark
Åk traktor och vagn genom vilthägn, mata älgar, 
klappa ormar och gå bland lemurer.

Löga Strand – central badstrand
Härlig badstrand med stora bryggor, sandstrand, 
flytbrygga, hopptorn och gräsytor. Njut!

Kokpunkten – Sveriges enda actionbad
Känn badrenalinet i Sveriges enda actionbad. Byggt 
i 8 våningar i ett 100 år gammalt hus.

Tur med Elbafärjan
Vår egen hop on hopp off båt som tar dig till både 
öar, camping och populära Öster Mälarstrand.

Viking för en dag
På Frösåkers Brygga kan du baka bröd över öppen 
eld, smida och ro vikingabåt samt äta magiskt god 
egengjord glass.

Prison Island
I kluriga och roliga celler tävlar 
du med kompisar och familj.

6 tips till barnfamiljen

Sådana här skyltar 

hittar du i parkerna i 

centrala Västerås.
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Best of: mälardalen

Kokpunkten

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB



Turistbyrån Strängnäs & Mariefred

Evenemang i Strängnäs och Mariefred

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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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 genom de många salarna och  
vindlande gångarna. gustav iii:s teater från 
1700-talet och svenska statens porträtt-
samling med hedersporträtten 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 rekommendera lilla rund-
turen med ångtåg och ångbåt (lördag/söndag 
under högsäsong). för mer information, om 
priser och tider, besök www.oslj.nu.

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

Strängnäs och Mariefred  
– idyller mindre än en timme från Stockholm
I de vackra Mälarstäderna ger närheten till vattnet en alldeles speciell atmosfär. 
Här finns mycket att uppleva och många sevärdheter att besöka. Börja med ett 
besök på hemsidan. Där hittar du matnyttig information. I anslutning till gäst-
hamnarna finns ställplatser för husbilar med härlig utsikt över vattnet. I Strängnäs 
finns möjlighet för sällskap upp till sex personer att boka en Greeter, en social och 
kunnig person som gärna delar med sig av sina kunskaper alldeles gratis. 

Ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. 

0152-296 94, 0159-297 90
turism@strangnas.se, turism@mariefred.se
www.strangnas.se/turism, www.strangnasgreeters.se 

•	Kultur	16,	Strängnäs,	14	maj
•	Ångans	Dag,	Mariefred,	4	juni
•	Vikingafestivalen,	Stallarholmen,	1-3	juli
•	Kreativa	Marknaden,	Stallarholmen,	2	juli
•	NM	för	Food	Trucks,	Mariefred,	22-23	juli
•	Jazz	i	Mariefred	med	Palle	Danielsson	och	hans		
 vänner, 5-6 aug
•	SM	för	gatumusikanter,	Mariefred,	13	aug
•	Vintagefestival,	Stallarholmen,	27	aug
•	Gruvans	Dag,	Skottvång,	27	aug
•	Dramatiserade	stadsvandringar,	Strängnäs,	
 jun-aug
•	Bondens	egen	marknad,	Mariefred,	
 www.bondensegen.se
•	Musik	på	Gripsholm,	www.gripsholmsslott.se

Med reservation för ändringar.

Natursköna kanotleder i Södermanland.

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. 

Utflyktsvägen
gör en avstickare från motorvägen och 
följ Utflyktsvägen från södertälje i norr, via 
skärgården i trosa, nyköping, oxelösund 
till Kolmården, norrköping. res genom 
sörmlands vackra, historiska bygd, utforska 
småvägarna ex. Väg 223, turistvägen, näck-
rosleden, sverigeleden. längs Utflyktsvägen 
kan du ladda din elbil, segla, paddla, fiska, 
bada och vandra på sörmlandsleden. Kunniga 
turistvärdar tipsar om lokala sevärdheter. 
Besök gärna www.utflyktsvagen.se.

södermanland

att fÄrDas genom den vackra sörmländska 
naturen kan vara ett mål i sig. Det är nära till 
naturen, och i stadens närområde kan du njuta 
av skogar, sjöar och vattendrag. 

sUnDBYHolm – ett aV eskilstunas mest upp-
skattade utflyktsmål hittar du en mil nordost 
om centrum. själva hjärtat utgörs av sundby-
holms vita slott. omgivet av europas nordli-
gaste bokskog stoltserar det med utsikt över 
slottsparken och mälaren. Här finns även den 
berömda sigurdsristningen och gyllenhielm-
ska leden. 

sundbyholms gästhamn är ett populärt 
utflyktsmål för såväl eskilstunabor som hit-
resande gäster.

torsHÄlla, en pittoresK småstad sju kilo- 
meter norr om eskilstuna rymmer flera 
historiska miljöer väl värda att uppleva. i de 
gamla delarna kan du besöka torshälla kvarn 
från 1600-talet som inrymmer bibliotek och 
konsthall. i torshälla finns även rolf Berg 
keramikmuseum och ebelingmuseet. en  
annan sevärdhet är torshälla kyrka med sina 
unika kalkstensmålningar. 

Eskilstuna – kulturstaden med naturen runt knuten
I Eskilstuna finns det alltid något nytt att upptäcka för såväl kultur- som naturintresserade. 
Du behöver inte åka långt för att hitta utflyktsmål som passar både stora och små.  

24 februari 2017 firar torshälla stad 700 år, och 
många förberedelser är redan i full gång.

raDemaCHersmeDJorna hittar du i eskils-
tuna centrum. Det är ett öppet friluftsmuseum  
med välbevarade timmerhus från reinhold  
rademachers smidesmanufaktur från 1650- 
talet. Än idag är smedjeverksamheten levande 
och öppen för besökare. i området kan du njuta  
av en måltid på restaurang Jernberghska, en 
högklassig restaurang som rekommenderas 
i White guide. sommartid anordnas frilufts-
teater och konserter på utescenen. 

mUnKtellstaDen. Bakom de vackra fasaderna 
i området kring slussbron döljer sig en spän-
nande historia. Det var här munktells mekani-
ska Verkstad, som senare blev en del av Volvo, 
uppfördes 1832. genom åren har munktell- 
staden vuxit till vad den är idag – ett kultur-
ellt centrum, en innovativ mötesplats och en 
multiarena för idrott och nöje. eskilstunas nya 
badhus, munktellbadet, som invigs i slutet av 
maj 2016 är en anläggning utöver det vanliga. 
i munktellstaden kan du avnjuta en god kall 
öl på eskilstuna ölkultur, eskilstunas eget 

Eskilstuna

Kommande evenemang: 
•	21 maj, Springpride
•	18 juni, Å-loppet
•	4-7	augusti,	Parkfestivalen
•	20 augusti, Gainesville

Läs	mer	på	den	officiella	besöksguiden	
www.eskilstuna.nu

bryggeri. i området finns även fyra museer  
inom fem minuters promenadavstånd.

UppleV frilUftsliVet 2 kilometer söder om 
eskilstuna finner du Vilsta sporthotell & Camp-
ing med närhet till motionsslingor, badplats, 
kanotuthyrning och fritt fiske i eskilstunaån. 
Vill du spela golf i naturskön miljö styr du 
kosan mot strand golf Hotell, 20 kilometer 
öster om eskilstuna.

södermanlandBest of: mälardalenBest of: mälardalen

CENTER

TOURIST

Utflyktsvägen, Hornuddens trädgård, Strängnäs.
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Best of:

Åland
Röda granitklippor, soldränkta badstränder och totalt 20 000 öar och skär 
att upptäcka. Östersjöns Hawaii bjuder på något för alla smaker, vare sig 
du vill campa, fiska, festa, leka, bada, leva stugliv, spela golf, äta gott 
eller bara lata dig vid stranden. 
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Det Är enKelt att ta sig till Åland. Du hit-
tar regelbundna färjelinjer från stockholm, 
grisslehamn och Kapellskär i norrtälje.  
resan tar 2 -2,5 timmar och ger dig tid att äta 
gott, shoppa tax free-varor och njuta av en 
drink eller musiken ombord. 

Väl framme finns busstrafik för den som 
inte åker med egen bil. ta dig till en camping, 
upplev en härlig stugvecka eller bo på hotell. 

HYr Din egen ö
på Åland kan du uppleva lyxen av att ha en all-
deles egen ö, helt för dig själv. Det finns olika 
typer av öar som besökare kan hyra. sviskär 
i närheten av silverskär är en av dessa. De 
andra är; lökskär i närheten av Hummelvik, 
Vårdö, “Kobben” i närheten av sandösund 
resort i Vårdö. 

Bredvid Bomans stugor i finström och 

6 700 öar – ännu fler upplevelser
På Ålands 6 700 öar och skär finns det svängrum för alla. Du kan till och med hitta en alldeles egen ö 
att bo på. Åland är minst lika fint i juni och augusti, fast lugnare än i juli. Juni lockar med ljusa nätter 
och midsommarfirande, blommor på vackra naturskyddsområden och äppelodlingar. Augusti erbjuder 
bästa badtemperaturen och mysiga evenemang i sensommarmörkret.

glada laxen på Kumlinge finns det också en 
egen ö som besökare kan hyra. Bland Viking 
lines stugor finns det en egen ö på föglö. 

Vill ett sällskap hyra en större ö är silver-
skär ett utmärkt alternativ. De har även tio 
nybyggda stugor på grannön Klobben, där 
sällskap kan hyra hela ön och till exempel 
laga mat med köksmästaren Viktor eriksson. 

att hyra bil, cykel, kajak, zoom eller båt 
och åka iväg på upptäcktsfärd i öriket går 
snabbt och lätt. annars kan du också ö-luffa  
i den vidsträckta skärgården ombord på 
Ålandstrafikens färjor. 

i Centrala marieHamn hittar du lilla Hol-
mens badplats med en barnvänlig strand 
med brygga, dykflotte, beachvolleyplan och 
ett roligt klätterskepp. 

Badhuset mariebad med egen strand i 

Visit Åland 

För mer information och bokning ring 
+358 (0)18-240 00, mejla info@visitaland.com 
eller	besök	Visitaland.com.

österhamn är ett alternativ både vid sol och 
regn. Den historieintresserade kan kombinera 
ett svalkande dopp med vandring runt fäst-
ningsruinerna i sund Bomarsund. Där intog 
engelsmännen och fransmännen Åland, som 
då i mitten av 1800-talet var den ryska im-
periets gränspost mot väster.
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På Åland kan du hyra en helt egen 
ö! Här är eremitstugan på Sviskär. 

Skördefesten. ÅSS Paviljongen i Västra hamnen i Mariehamn. 

Klassiska, åländska båthus i Eckerö. 
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i smart parK finns verkligen mycket att göra 
– en illusionsbana som skapar kaos i hjärnan, 
en crossbana för trampbilar, balansskotrar 
och en välutrustad sandlåda, perfekt för både 
sandslott och sandkakor. i vattenleken mitt i 
parken pågår slaget om Bomarsund. Här får 
du blöta ner dig ordentligt, ta med badkläder. 
Den riktiga bataljen i Bomarsund utspelade 

Lek och lär på Smart Park
Låt fantasi och kreativitet flöda i lekens lärande värld! Smart Park är en 
spännande upplevelsepark för hela familjen. Efter ett besök här är du kanske 
lite smartare, trots att du egentligen har lekt dig igenom en hel dag.

Smart Park

Axplock av allt du kan göra på Smart Park
•	Teater	•	Illusionsbana
•	Gammaldags	tivoli	•	Trampbilscross
•	Vattenexperimentarium
•	Hydrauliska	grävmaskiner
•	Logistikbana	•	Sandparadis
•	Balansskoter	•	Bondgård
•	Slaget	om	Bomarsund,	vattenlek
•	Minifärjor,	Bumperbåtar	och	RC-båtar
•	Kafé	och	restaurang

För mer information ring + 358 (0)18-38 499
eller	besök	www.smartpark.ax.

sig 1854 mellan ryska och brittiska/franska 
styrkor som en del av Krimkriget. i smart 
parks tappning är skeppen bestyckade med 
vattenkanoner. Här finns två borgar som ska 
försvaras och massor av hinder, klätternät, 
kryplabyrinter och annat att forcera på vägen. 
i den 4 000 m2 stora konstgjorda sjön får du 
lära dej att navigera färjor i farleden runt öar 

smartpark.ax

och under en bro.
i smart park kan du ta picknickpaus på 

ett grönområde och även besöka parkens 
djur. Kaniner, höns och getter finns att gosa 
med. på bilbanan kör du eldrivna lastbilar 
och traktorer ”från jord till bord”, till exempel 
mjölk från gården till mejeriet. för det ska ju 
vara en lek att lära sig nya saker, eller hur?!

tÄnK Dig goD mat och härlig havsluft kom-
binerat med curling ett par timmar i Vianor 
curlingcenter – en toppmodern tvåbanors-
hall på eckerö. svalka sedan av er på Deger-
sand resorts vackra strand och avsluta med 
bastu och en god middag på restaurang Q 

Sol, is och vatten 
är det bästa som jag vet …

Degersand Resort & Åland Curling

Degersand Resort 
+358 (0)18-380 04
info@degersand.ax
www.degersand.ax

Vianor curlingcenter 
+358 (0)457-37 497 78
curling@aland.net
www.curling.ax	

med havet som bakgrund. ni kan även slå 
upp ert tält, ställa husvagnen eller bo i  
Degersands stugor och njuta av havets brus. 
Degersand resort är en fantastisk semester-
ort nu på sommaren, eller varför inte i höst 
på kickoff, konferens eller curlingläger.

Resort
D E G E R S A N D

Namnlöst-1   1 13-03-25   12.21.53

För mer information och bokning 
ring +358 (0)18-38 309 eller besök 
www.karingsundscamping.se. 

KÄringsUnDs Camping ligger nära havet och 
Käringsunds gamla fiskeläge, med klippor, bad-
strand och skog inpå knutarna.

Här finns en liten lekplats för de yngre 
besökarna. Du har gångavstånd till aktiviteter 
och sevärdheter, med bara 5 kilometer till 
smart park och eckerö golf. minilivs finns på 
området och på morgnarna doftar det bake-off 
bröd från caféet. 

Campingplatserna följer naturen och de 
flesta platserna är gräsbevuxna. 15 enkla över-
nattningsstugor finns för den som vill ha tak 
över huvudet. många gäster hyr säsongsplats 
för husvagnen och stannar länge …

Käringsunds 
Camping  
– bo nära naturen

Käringsunds Camping

För mer information och bokning ring 
+358	(0)	50-557	45	95,	mejla	info@sandvik.ax 
eller besök www.sandvik.ax. 

Sandvik gästhamn och camping

sanDViK gÄstHamn oCH Camping är vack-
ert belägen vid stranden i en naturskön vik på 
Ålands nordvästra del, i närheten av färjhamnen 
på Kökar.

på området hittar du bland annat café och en 
livsmedelsbutik. Här kan du också köpa bränsle, 
sjökort, båttillbehör och liknande. Det finns 
även uthyrning av cyklar, roddbåtar och kanoter. 

Koppla av i en av boendets tre strandbastur 
med egna badbryggor och vacker utsikt över 
kyrkviken.  

i den nybyggda huvudbyggnaden finns 
duschar, tvättrum, tvättmaskiner samt en stor 
trivsam sal med kök, sällskapsspel och ett mini-
bibliotek. 

i närheten ligger Kökars kyrka med ruinerna 
från ett medeltida franciskanerkloster, brons-
åldersboplatsen otterböte och en 7 kilometer 
lång vandringsled över Kalen som bjuder på en 
spännande upplevelse i den unika skärgårds-
naturen. 

Sandvik 
gästhamn 
och camping

För mer information och bokning ring 
+358 (0)18-385 96, mejla s.eklund@aland.net
eller besök www.soderhagen.ax. 

Söderhagen Camping och Gästhem

söDerHagen Är ett triVsamt, familjeägt 
gästhem på sydvästra eckerö på Åland. Här bor 
du bekvämt och med en sandstrand bara 100 
meter bort. 

på söderhagen kan du hyra kajaker eller 
koppla av i den härliga strandbastun. Du bor 
i enkla rum med egen ingång, eller så kan du 
komma hit med tält eller husvagn/husbil. 

Du har tillgång till ett gemensamt kök och 
tV-rum, samt en grillplats. om du vill ha frukost 
levererat till rummet så går det bra. på söder-
hagen finns också en restaurang, tvättmöj-
ligheter, ett gym och en lekplats.

Bo bekvämt med närhet till havet, stranden 
och naturen. Det är bara 30 minuters bilresa 
till centrala mariehamn och 10 minuter till båt-
hamnen på eckerö, där eckerölingjen avgår 
tre gången om dagen. Det är 9 kilometer från 
söderhagen till eckerö golfklubb. 

Söderhagen 
Camping och 
Gästhem
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Fishbait Rock Festival 
17-18 juni         
Festival	på	Pub	Stallhagen	i	Finström.
www.fishbaitrockfestival.com

Ålands orgelfestival 
26 juni-2 juli     
Besök konserter i kyrkor runt om på Åland. 
www.alfest.org

Baltic Shanty Festival
1-3 juli, Mariehamn        
Res	i	fantasin	och	återupplev	miljön	ombord	på	det	
historiska	fartyget	Pommern	och	hamnkrogen.
www.visitaland.com

Visor så in i Norden 
8-9 juli, Kumlinge         
Årlig visfestival med artister från både öst och väst. 
www.visorsaininorden.ax

Ålands sjödagar 
20-24 juli, Mariehamn
För 26:e året firas Ålands Sjödagar, med besök av 
skutor från grannarna Finland, Estland och Sverige.
www.alandssjodagar.ax 

Rockoff festivalen
22-30 juli, Mariehamn
Alphaville,	Rebecca	&	Fiona,	Ison	&	Fille,	Miriam	
Bryant,	Patrik	Isaksson,	Uno	Svenningsson	m.fl.
www.rockoff.nu

Vikingamarknaden 
28-30 juli          
Skäggprydda vikingar och tidsenligt smyckade 
kvinnor, dans, hantverk  och kämpar. Och god mat. 
www.fibula.ax

Åland Pride Festival 
17-21 augusti  
Fem festfyllda dagar och nätter. www.pride.ax

Konstrundan 
2-4 september  
Besök konstnärsateljéer runtom på Åland, både 
i Mariehamn och på landsbygden. 
www.konstrundan.fi

Vad händer 
på Åland?
Juni

Juli

Augusti/September

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB ålandåland Best of: ålandBest of: åland

För mer information och bokning ring 
+358 (0)457-37 991 19 eller besök 
www.sandosund.com.

Sandösunds Resort & Camping

meD 45 Kilometer frÅn mariehamn når du 
med egen bil, cykel eller buss den yttre Åländska  
skärgården. på sandösund finns flera olika 
boendealternativ för allas behov, från en enkel 
campingplats till hotellrum. 

Du som läser semestertips och bokar i 
maj erbjuds något alldeles extra; ett boende i 
sandösunds eremitstuga, på en alldeles egen 
ö – gyllenklobb. 

i erbjudandet ingår en natt i ett av de handi- 
kappanpassade hotellrummen, natt två på 
gyllenklobb med ett uppvärmt vildmarksbad 
på bryggan, natt tre tillbaka till hotellrummet. 

paketpris: 3 500 kronor inklusive två personer, 
plus frukost, plus båttransporter. 

Vid kontakt och bokning uppge kod: sVD

Sandösunds 
Resort & 
Camping
– med de många alternativen

SA

NDOSUNDre
sort and kayaks

HÄr erBJUDs Camping eller boende i stuga 
eller rum i naturskön, barnvänlig miljö och 
en mängd aktiviteter för hela familjen. Den 
stora sandstranden är perfekt för solbad och 
roliga vattenlekar och vid strandlinjen finns 
även två bastubyggnader att hyra per timme.

receptionsbyggnaden är anläggningens 
hjärta. Under högsäsong kan du checka in 
dygnet runt. i anslutning till receptionen 
finns även café och minilivs.

Gröna Udden – mycket mer än camping
Gröna Udden ligger centralt i Mariehamn med närhet till hav och bad. 
Det fantastiska läget vid stadsviken Slemmerns strand gör campingen till 
en av de absolut vackraste i staden. 

Gröna Uddens Camping

För mer information och bokning ring 
+358 (0)18-52 87 00, mejla 
gronaudden@aland.net eller besök 
www.gronaudden.com.

på gröna Udden kan du bo i en fräsch och 
bekväm övernattningsstuga. på området finns 
15 identiska stugor med bäddplats för 1-4 
personer per stuga samt två storstugor med 
bäddplats för 1-6 personer. alla är belägna 
med närhet till service, natur, egen badstrand 
och lekplats. Varje stuga har el, rinnande 
varm- och kallvatten, pentry och en egen 
terrass under tak med utsikt över i princip hela 
campingområdet och stadsviken slemmern. 

Du kan även bo i tält eller komma hit med 
husvagn eller husbil.

mariehamns centrum ligger bara några 
minuters skön promenad bort. Där hittar du 
shopping, kultur, museer, caféer, restauranger 
och ett härligt nattliv.

De snabba 2-2,5 timmars färjeförbindelserna 
mellan Sverige och Åland, med möjlighet till 
taxfreeshopping	ombord,	samt	förmånliga	
paketpriser gör Ålands Golfklubb till Östersjöns 
golfpärla. 

+358 (0)18-45 000 
info@golfclub.ax	
www.agk.ax

Ålands Golfklubb

ÅlanDs golfKlUBB ligger på en udde mellan  
två havsvikar i Kastelholm på nordöstra Åland. 
Varje år lockas över 10 000 golfgäster till de 
natursköna banorna och den trivsamma at-
mosfären i Kastelholm.

på Ålands golfklubb erbjuds två 18-håls-
banor, slottsbanan och Kungsbanan, samt 
korthålsbanan prinsessan. slottsbanan breder  
ut sig längs havsviken slottsundet och har 
en parklik stil och en storslagen utsikt över 
Ålands medeltida slott. söker du en större ut-
maning är Kungsbanan den rätta, där öppnare 
och tajtare hål varvas om vartannat i en natur-
skön och kuperad skogsmiljö. 

Hjärtat i anläggningen är klubbhuset med 
fräscha omklädningsrum, duschar, bastu och 
en välsorterad golfshop. god mat förhöjer 
upplevelsen av en perfekt golfdag. Under fina 
sommardagar trivs restaurangens gäster på 
den inbjudande uteserveringen. 

Ålands 
Golfklubb i 
Kastelholm 
– golfpärlan i Östersjön

öarna Är tÄCKta aV släta, röda granitklippor, 
blommande sommarängar och härlig skog, 
allt med närheten till havet. och allt detta 
endast en halvtimme från mariehamn. 

naturen bjuder på stillhet och ro och varje 
årstid har sin tjusning. som gäst här tas du 
om hand på ett personligt sätt. Du som bokar 
någon av silverskär islands öar, får en hel ö 
till ditt förfogande då endast en grupp tas 

Silverskär – din egen ö i den Åländska skärgården
Silverskär Islands består av tre öar i Ålands norra skärgård – Silverskär, Sviskär 
och Klobben. Här kan du välja en egen ö för möten och konferenser, för fester 
och kalas, för fiske och jakt, men också för kravlös avkoppling i skön natur. 

Silverskär Islands

På	Silverskär	kan	ni	bo	48	personer,	med	
mötes- och festlokaler för cirka 100 personer. 
På	Sviskär	kan	ni	bo	fyra	personer	och	på	
Klobben cirka 30 personer. 

För mer information ring +358 (0)18-52 55 65,
mejla	info@silverskar.ax	eller	besök	
www.silverskar.ax.

emot i gången. en unik upplevelse! 
silverskärs hjärta är ett fiskarhem där in-

vånarna levde ett enkelt skärgårdsliv fram till 
1950-talet. De hus, som byggts senare, smäl-
ter in i den genuina miljön, men uppfyller alla 
moderna krav. 

på sviskär väljer du att leva eremitliv med 
bekvämlighet. på Klobben får du återuppleva 
känslan av att leva nära havet i gemenskap, 

på det som havet ger!
så tveka inte att uppleva silverskär – en 

pärla i havet!
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sommartiD Är aktivitetsutbudet stort, 
avståenden är nära och du kan lätt fylla en 
sommarvecka med alla ingredienser som gör 
en lyckad familjesemester – bad, shopping, 
tid att umgås, äventyr och nya upplevelser. 

Vid och runt siljan finns flera långgrunda 
stränder med friskt och klart vatten. ta en 
paus från solstolen och handla en lokal-
producerad glass, promenera upp på en höjd 
och beundra utsikten och avsluta dagen med 
att prova fiskelyckan i en stilla insjö. 

föreställ dig familjen sittandes på trappan  
till stugan i dalaromantisk stil, med hallon-
snåren precis utanför dörren. Hur känns 
pirret i magen när ni kastar er utför rodel-
banan? Hur reagerar barnen när ni färdas  
genom historien, från medeltiden till 1800- 
talet, på Zorns gammelgård? och vilken färg 
får er häst vid besöket på dalahästtillverkningen 
i nusnäs? sök svaren själva i sommar. 

Det stora sommarÄVentYret
på bara några få mils avstånd ligger park-
erna som adderar en stor dos spänning till 

Barnens Siljan – sommar för små och stora i Dalarna
Delad glädje är dubbel glädje. Och ännu roligare är det att överraska barnen med spännande aktiviteter. 
I Siljansbygden är det lätt att fylla sommarlovet med familjevänliga upplevelser – här väntar ert nästa semesteräventyr!

besöket vid siljan. orsa rovdjurspark arrang-
erar i sommar Camp Care. tillsammans med 
en djurvårdare får barnen träffa några av 
parkens rovdjur på nära håll och hjälpa till 
med matning – precis som barnen i Wild Kids.

i sKogarna ViD gesundaberget lurar trollen 
och mellan träden dansa älvorna. 

sagolandet tomteland ger i sommar hel-
dagsäventyret rock n’ troll med sång, dans 
och teater. nappen och önskelistan tar 
tomten tacksamt emot.

innanför grinDarna till leksands sommar-
land väntar det mest blöta och galna även-
tyret. Här finns karuseller som får det att kittla 
i magen, motorland med snabba gokarts och 
ett härligt poollandskap med rutschkanor, 
forsar och fritt fall. 

Barnens miDsommar
en midsommar i Dalarna – och i synnerhet 
runt siljan – handlar om en folkfest för stora 
och små, med en uråldrig tradition i centrum. 

sveriges och världens största midsommar-
firande genomförs i leksand på midsommar-
afton. i gropen, som liknar en amfiteater, 
samlas en stor skara människor för att se den 
ståtliga majstången resas till fiolmusik, tal, 
sång och dans. 

önsKas en mer småskalig upplevelse re-
kommenderas Barnens midsommar, som firas 
traditionsenligt på Zorns gammelgård, i mora 
den 23 juni. efter stångresning och ringdans 
bjuds barnen på saft och kaka. Välkomna till 
hjärtat av Dalarna i sommar!

Vad händer 
i Dalarna?
Juni

Juli

Augusti

Siljan Turism

Boka prisvärda boendepaket och få mer 
information på barnenssiljan.se eller ring 
0248-79 72 00.

Best of:
Dalarna
Dalahästen, Morakniven, Falukorven och Vasaloppet – alla kommer 
de från Dalarna. Landskapet med sin spektakulära fjällvärld i norr och 
kulturella centrum i söder, erbjuder en stor variation av aktiviteter på 
nära avstånd.
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Zornutställning 
5 maj-11 augusti, Mora
Sommarutställningen	Anders	Zorn		på	Zornmuseet.	
www.zorn.se 

Dalhalla 
4 juni-10 september, Rättvik
Konserter	med	bland	andra	Neil	Young,	Mando	Diao,	
Jill Johnson och Sven-Bertil Taube. 
www.dalhalla.se 

Fira midsommar i Siljansbygden 
23-26 juni 
Traditionellt midsommarfirande. Se hela programmet på  
siljan.se

Bingsjöstämman 
6 juli, Bingsjö 
Sveriges största spelmansstämma. Spelmanslag från 
Dalarna samt spelmän och vissångare från när och fjärran.
www.siljan.se

Fjällfestivalen i Idre 
9-17 juli, Idre 
En fest för hela familjen med filmvisning, marknad, 
bakluckeloppis,	Lövåsens	dag	och	mycket	mer.
www.visitidre.se

Svenska Dansbandsveckan
17-23 juli, Malung 
Världens	största	dansbandsvecka	med	minst	50	000	
besökare. 
www.dansbandsveckan.se 

Älvdalens bygdevecka
24-31 juli
En festvecka där det traditionella blandas med det nya. 
www.navardalen.se/bygdeveckan

Gröveldalens byafestival
29-30 juli
Dans på Storsäterns utedansbana, hantverksmarknad, 
stompbakning med mera. 
www. groveldalensbyafestival.n.nu

Cykelvasan
12-13 augusti, Sälen-Mora
Cykla	Vasaloppet	på	mountainbike;	90,	45	och	30	km.	
www.vasaloppet.se



Grövelsjön, Idre, Särna, Älvdalen
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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 
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-

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.

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

för den som vill ha mer action finns massor 
att välja på – idre fjäll erbjuder spännande, 
fartfyllda aktiviteter som forsränning, klättring 
och ridning. 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.

Norra Dalarnas sommarvärld

Välkommen till 
Lövåsgården i sommar!

Boende med helpension eller i självhushåll.
Fika/våff elservering alla dagar mellan kl 12-15.00. 
Middagsservering varje kväll kl. 19.00, förbokas. 
Relax med badtunna och bastu med utsikt över 

fjäll och myr! Vi öppnar den 30 juni.

Läs mer på www.lovasgarden.se eller ring oss på 0253-290 29
Varmt välkomna önskar Linda & Anders med personal!

Grövelsjöfjällen

www.lovasgarden.se, 0253-290 29, info@lovasgarden.se

dalarna Best of: dalarna

Upplev det bästa av Grövesjöfjällens 
storslagna natur. Vi har flera vandrings-
paket att välja mellan eller kom och 
vandra på egen hand och bo på STFs 
sydligaste fjällstation 816 m ö h.

All inclusive från 4 339 kr 

svenskaturistforeningen.se/grovelsjon

VANDRING I 
GRöVelsjöfjälleN

idrefjall.se

Bo 7 nätter 

betala för 5

Samla på
sommarminnen!
Samla på
sommarminnen!

Boka på idrefjall.se 

tel. 0253-410 00.

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB dalarnaBest of: dalarnaHela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Fina vandringsleder och bra flugfiskevatten 
in på knuten i natursköna Grövelsjön. 

Fullt utrustade lägenheter 
för självhushåll för 2- 6 pers. 

Björnlidens Fjällby

BJÖRNLIDENS 
FJÄLLBY

Tel 070-651 61 56  •  info@bjornlidensfjallby.se



Sandviken
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ångermanland

Sandviken – det är här det händer!
Farten och friheten. Den friska vinden som svalkar den svettiga pannan när 
cykeln flyter fram på den slingriga skogsstigen längs sjön Öjaren. Terrängscykling 
i Högboskogarna är en skön kombination av motion, nöje och naturupplevelse.

nÄr DU sitter pÅ mountainbikecykeln och 
trixar dig fram i hög fart på en lerig stig över 
slippriga rötter och vassa stenar finns det 
inget utrymme för att tänka på nästa veckas 
bokslutsprognos eller matteprov. Det är här 
och nu och fullt fokus som gäller. tröttheten 
känner du ofta först efteråt. för att cykla 
i terräng är så utmanande och roligt att du 
knappt noterar när pulsen stiger och and-
ningen blir allt flåsigare.

Högbo Brukshotell storsatsar på terräng-
cykling. på mindre än ett och ett halvt år har 
mtB-arenan byggts ut från fyra till 16 banor 

gästriKland

Det finns mycket att se och uppleva i Sandviken. 
Stan är känd för sitt stora musikutbud. Här kan 
du gå på Jazzfestival, Kammarmusikfestival, 
Diggiloo eller uppleva ”Musik i Bruksmiljö”.
Läs	mer	om	vad	som	är	på	gång	till	sommaren!	
hogbobrukshotell.se/mtb.

Evenemang:
•	 17-18 juni, Sandvikendagarna
•	 1-3	juli	Bangen,	Jazz	&	Blues-festival
•	 26-30	juli,	Musik	i	Bruksmiljö
•	 19	augusti,	Diggiloo,	Högbo	Bruk
•	 26	augusti,	Antikrundan,	Högbo	Bruk

För mer information besök sandviken.se.

med totalt 13 mils varierad cykling. Däribland 
en specialanpassad bana för dem som vill för-
bereda sig för populära Cykelvasan. Cykel-
arenan i Högboskogarna är i dag bäst i sverige 
i sitt slag när det gäller kvalitet och variation. 
Utgångspunkten med bruksområdet och ho-
tellet bidrar till en oslagbar helhetsupplevelse. 

tomas lindqvist, vd för Högbo Brukshotell, 
tillhör själv de helfrälsta:

– Kombinationen natur och cykling ger 
en dubbel upplevelse. och friheten och far-
ten påminner om känslan man hade när man 
var liten.

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 Kustenleden, klättra 
europas största Via ferrata anläggning eller ta 
linbanan upp på toppen. Belöningen blir den 
storslagna utsikten och gott fika i friluftsbyns 
toppstuga.

friluftsbyn, vid foten av skuleberget, är en 
mötesplats för människor som älskar frilufts-
liv, här utgår bland annat Höga Kusten Hike, 
ett äventyr för både nybörjare och erfarna 
vandrare likaså Utefest, sveriges stora frilufts-
festival.

Vill du veta mer om världsarvet så finns 
naturum Höga Kusten vid bergets fot. missa 
inte heller evenemangen som äger rum på 
skule naturscen, med det vackra berget som 
bakgrund. i sommar spelar såväl Bo Kaspers 
orkester som Jerry Williams på utescenen. 
Den anrika skulefestivalen i början på juli är 
ett återkommande evenemang.

UlVön
skärgården i Höga Kusten är unik. ingen 
annanstans i sverige störtar bergen ned i 
vattnet, på ett sätt som kan liknas vid norges 
fjordar. Här ligger, bland annat, sveriges 
högsta ö, mjältön, som når 236 meter över 
havet. Höga Kusten båtarna och m/f Ulvön 
trafikerar skärgården och tar er säkert till 
Bottenhavets pärla, Ulvön.

Ulvön och Ulvöhamn var en gång norrlands 
största fiskeläge och är kanske mest känt för 

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 smaker och en natur gjord för minnesvärda upplevelser!

surströmmingen, som har tillverkats på ön i 
över hundra år. Under sommaren sjuder ön av 
liv och upplevelserna avlöser varandra. 

norDingrÅ
genuina fiskelägen, gårdsbutiker, konstnärer 
och konsthantverk finns det gott om i nord-
ingrå. norrfällsviken, fyrön Högbonden, 
mannaminne och de släta stenhällarna på 
rotsidan är populära utflyktsmål.

BoX WHisKY
Box Destilleri ligger vid den mäktiga Ånger-
manälvens mynning. Box Whisky är världens 
nordligaste whiskydestilleri och deras whisky 
har blivit en världsomtalad nyhet. Här finns 
Box besökscenter, som har dagliga guidade 
turer under sommaren. Varje år håller Box 
Whisky en stor whiskyfestival i början på juli.

Hernö gin
europas mest prisade gindestilleri ligger i 
Höga Kusten. sveriges första och världens 
nordligaste ginbränneri finns i byn Dala, strax 
utanför Härnösand. Här skapas unika ginupp-
levelser genom passion, kunskap och de hand-
slagna kopparpannorna. 

mJÄlloms tUnnBröD
mjälloms tunnbröd är sveriges äldsta tunn-
brödsbageri, och tunnbrödets ursprung går 
att spåra till Höga Kusten. Här i hjärtat av Höga 
Kusten, finns bageributik och besökscentrum. 
Här kan du lära dig mer om det traditionella 
hantverket och köpa mjälloms alla tunnbröds-
sorter till fabrikspriser.

Höga Kusten – ett världsunikt område

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 försvarshem-
ligheter. 

inte långt från Hemsön finner ni den mäk-
tiga Höga Kusten-bron, ett landmärke för hela 
Höga Kusten. 

teCHniCHUs
technichus i Härnösand är ett vetenskapligt 
äventyr, ett hus fullt av spännande aktiviteter 
och utställningar.

paraDiset
Besök paradiset i örnsköldsvik, ett upplevelse-
spa och äventyrsbad med mängder av attrak-
tioner för stora och små.

JUnsele DJUrparK
Junsele Djurpark välkomnar dig till djurens 
värld. ett bra utflyktsmål för hela familjen, känt 
för sina vita tigrar. 

Höga Kusten Turism AB 

För mer information ring 0613-108 50, 
mejla info@hogakusten.com eller besök
www.hogakusten.com.

visitgävle.se

STADSLIV ELLER NATUR. LUGN ELLER 
ACTION. GÄVLE HAR NÅGOT FÖR ALLA! 

Hitta dina favoriter!



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 vandring till den 
mytomspunna trollsjön, spela golf i midnatts-
solens sken eller upplev känslan av att ha en 
kämpande harr på kroken. Varför inte uppleva 
ett äkta grottäventyr i Kåppasjokkgrottan, ett 
av sveriges längsta grottsystem. Underjordiska 

bäckar och mäktiga salar smyckade med sta-
laktiter och stalagmiter väntar dig där nere. 

ett måste när du är i Björkliden är ett 
besök på sveriges högst belägna fjällstation; 
låktatjåkko fjällstation, 1 228 meter över 
havet med restaurang och bar. låktatjåkko 
ligger spektakulärt 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. 
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Björkliden

För mer information 
ring 0980-641 00
eller besök 
www.bjorkliden.com.
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ett DYgns oaVBrUten löpning i tuff och 
kuperad fjällterräng. låter det som sinne-
bilden av njutbar rekreation, tycker du? inte? 
Varje år vallfärdar icke desto mindre en rad 
passionerade löpare från hela landet till Hem-
avan för att medverka i Hemavan 24 – en liten 
men utmanande lagtävling där varje team 
har 24 intensiva timmar på sig att plocka så 
många kontroller som möjligt. ”en fjällupp-
levelse utöver det vanliga” utlovar tävlingens 
arrangör, den rutinerade multisportaren 
Björn rydvall, men menar samtidigt att de 
flesta deltagarna är ”helt vanliga fjäll- och 
träningsintresserade människor på jakt efter 
en utmaning”.

nu saknas det lyckligtvis inte möjligheter 
för den som föredrar lite lindrigare utmaning-
ar under sommarens dyrbara semesterveckor. 
Vad sägs om en avslappnad tur med linbanan 
till Hemavans nya topprestaurang Björk för att 
avnjuta en läskande dryck och välja mellan 
norrlands häftigaste utbud av våfflor? 

Du kan även slappna av med rofyllt flugfiske 
eller varför inte njuta av de praktfulla svenska 
fjällen med en härlig vandring i egen takt – en 
upplevelse som fick äventyraren och national 
geographic-journalisten peter pottfield att 
2015 lista Kungsleden som en av världens elva 
bästa vandringsleder.

Hemavan 
Tärnaby 
– ett fjäll i många 
skepnader
Hemavan Tärnaby erbjuder något för alla, 
vare sig din bild av semester är dygns-
lång terränglöpning, jakten på storöringen 
eller en iskall öl i midnattssolen.

Hemavan Tärnaby

0954-104 50 
bokning@hemavantarnaby.se 
www.hemavantarnaby.se 
facebook.com/hemavantarnaby.se 
instagram.com/visithemavantarnaby #riktigafjäll 
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lappland Best of: lappland

Vad händer 
i Lappland?
Juni

Juli

Augusti/September

Syterskalet, Kungsleden, Hemavan Tärnaby.

lapplandBest of: lappland

Fjällruset 
12 juni
Löpartävling	för	stora	och	små	samt	namngivning	
av Tärnaleden etapp 1. 
www.fjallvinden.com

STF:s fjällstugor öppnar 
23 juni 
Stugorna längs Kungsleden mellan Hemavan-
Ammarnäs öppnar och stugvärdarna är på plats till 
25 september.
www.svenskaturistforeningen.se/leder/vindelfjallen

Sång i skymningen
19 juli, Laisaliden
Utomhuskonsert	på	Laisaliden.
www.kulturakademin.se

Fjällbotaniska trädgårdens dag 
20 juli, Hemavan
Specialguidningar och barnaktiviteter i trädgården 
där det också bjuds på fika.
www.vindelfjallen.se och www.fjallbotaniska.se

Fiskefestivalen i Tärnaby
22-31 juli, Hemavan Tärnaby
Under festivalen kan du fiska med ett och samma 
fiskekort på alla fiskevårdsområden i Hemavan 
Tärnaby. Också fisketävling. 
hemavantarnaby.se/vinteraktiviteter-i-hemavan-
tarnaby/fiske/fiskefestivalen/

Hemavan 24 
29-30 juli, Hemavan
24 timmars fjäll-rogaine med 24 kontroller där lag 
om 2-4 personer lägger upp en plan för var och hur 
långt de vill springa under 24 timmar.  
www.hemavan24.se

BAMM 
12-13 augusti
Björkliden Arctic Mountain Marathon är en tvådagars 
fjällorientering för tvåmannalag med övernattning på 
fjället.

Svampens dag, Hemavan
4 september, Hemavan
Föreläsningar och guidningar om svamparna i fjällen. 
www.vindelfjallen.se

  

Boka ditt sommar- och höstäventyr redan nu!

Självhushållslägenheter går att hyra året runt.
Hotellet med alla faciliteter är öppet sommar/höst 4 augusti – 2 oktober 2016  

samt vintern från december-april

www.borgafjallhotell.se • info@borgafjallhotell.se • +46 942 421 00

Fiskepaket
pris per person från:
2.535 – 3.860 kr/person
beroende av logival

I vårt fiskepaket ingår:
• hotellogi tre nätter
• 3 st frukostar
• 3 st tvårättersmiddagar
• 3 st lunchpaket
• entré till SPA en kväll
• 3 dagars fiskekort

Fiskeguide bokas separat.  
Mindre båtar finns att hyra,  
såväl rodd- som motorbåt.

Jaktpaket
pris per person från:
3.575 – 4.900 kr/person
beroende av logival

I vårt jaktpaket ingår:
• hotellogi tre nätter
• 3 st frukostar
• 3 st tvårättersmiddagar
• 3 st lunchpaket
• entré till SPA en kväll
• 3 dagars jaktkort

Jaktguide med hund bokas
separat. Vi kan erbjuda såväl  
jakt på ripa som på skogsfågel.
Ripjakten startar 25 augusti.

spapaket
pris per person från:
3.015 kr/person del i
dubbelrum

I vårt SPA-PAKET ingår:
• hotellogi tre nätter
• 3 st frukostar
• 3 st lunchpaket
• 3 st trerättersmiddagar
• entré till SPA alla dagar
• lån av badrock och tofflor 
   under hela vistelsen

Paketet passar ypperligt att
kombinera med sköna
dagsvandringsturer, svamp-  
eller bärplockning.

FamilJepaket
pris per person från:
2.195 – 2.575 kr/person del i
dubbel- eller flerbäddsrum

I vårt familjepaket ingår:
• hotellogi tre nätter
• 3 st frukostar
• 3 st varmrätter
• 3 st lunchpaket
• entré till SPA en kväll

Låt de yngre uppleva fjällen  
även sommar och höst! Borgafjäll  
erbjuder fina möjligheter till 
vandring för såväl  stora som små 
samt erfarna och mindre erfarna.


