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VI SOM ÄLSKAR 90-TALET
22 JULI, FREDRIKSSKANS

Se bl.a. Aqua, E-Type, 2 Un- 
limited, Culture Beat, Dr Alban, 
Haddaway, Pandora och Snap! 

VERONICA MAGGIO, 
WEEPING WILLOWS M.FL.
21 JULI, FREDRIKSSKANS

Den nya sommarfestivalen Let’s 
Spend The Night Together  
gästar Kalmar. 

FLAGGAN I TOPP 
PREMIÄR 29 JUNI

10-årsjubileum för Krusenstiern-
ska teatern. På scen står bl.a. 
Robert Gustafsson, Rachel Mohlin 
och Allan Svensson.

JILL JOHNSON
26 AUG, RÄVSPELET, FREDRIKSSKANS

KALMAR STADSFEST
10–12 AUG, KALMAR

Mängder av aktiviteter och 
artister bl.a. Rebecca & Fiona, 
Backyard Babies, The Sounds, 
Hasse Andersson, Mikael Wiehe 
och Samir & Viktor. Fri entré.
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INTERNATIONELL 
SANDSKULPTURFESTIVAL
BYGGSTART 10 JULI, KALMARSUNDSBADET

Se några av världens bästa sand- 
skulptörer skapa fantastiska verk.

IRONMAN  
KALMAR SWEDEN 
19 AUG, KALMAR CENTRUM

Sveriges enda Ironmantävling på 
fulldistans är en riktig folkfest! 

MusikSevärt

Summer by Kalmar

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

JILL JOHNSONWEEPING WILLOWS Veronica Maggio
BARNENS SLOTT KALMAR SLOTT KRUSENSTIERNSKA TEATERN REGALSKEPPET KRONAN IRONMAN KALMAR

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

FAMILJEPAKET BARNENS SLOTT
2 vuxna + 2 barn (max 12 år) .... från 1578:-

TEATERPAKET FLAGGAN I TOPP 
Pris per person .........................från 1075:-

KONSERTPAKET JILL JOHNSON  
Pris per person .......................... från 940:-

KALMAR SLOTT
ÖPPET ALLA DAGAR

Fantastiska utställningar om krig, 
makt och ära. Visar bl.a. Medicis 
Mode – en världsutställning i 
papper.

REGALSKEPPET KRONAN
ALLA DAGAR, KALMAR LÄNS MUSEUM

30 000 föremål har bärgats från 
vraket av stormaktstidens mäk-
tigaste krigsfartyg, bl.a. Sveriges 
största guldmyntskatt.
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A WORLD OF DINOSAURS
27 MAJ–1 OKT, TINGBY GÅRD

Dinosaurieutställning med ett 
100-tal dinosaurier och skelett i 
naturlig storlek.

# K A L M A R S O M M A R  P R E S E N T E R A S  A V  D E S T I N A T I O N  K A L M A R  I  S A M V E R K A N  M E D  R E G I O N E N S  N Ä R I N G S L I V

BARNENS SLOTT
26 JUNI–13 AUG, KALMAR SLOTT

Här väntar spännande utman- 
ingar, skattjakt och pyssel.

Familj

EMIL I LÖNNEBERGA
27 JUNI–3 AUG,  KALMAR SLOTT

Familjeföreställning fylld av  
musik, skratt och en massa hyss.
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www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00
facebook.com/eckerolinjen

Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö 
från Grisslehamn till Åland tar endast två 
timmar. Njut av god mat, koppla av med 
glad underhållning och taxfreeshopping. 

Oavsett om du är intresserad av konsthantverk eller 
kitesurfing är chanserna stora att du hittar ditt eget 
smultronställe. Här finns roliga aktiviteter, badstränder, 
fina fiske- och golfmöjligheter och vacker natur. I 
Mariehamn finns shopping, restauranger och nöjesliv. 
Korta avstånd gör att du hinner se och uppleva mycket. 

BUSS + BÅT T/R 90:–  
Ordinarie pris 120:– 

STORT SKÄRGÅRDSBORD 230:–  
vid förhandsbetalning. Ordinarie pris 250:–

Webbrabatt!

Vi erbjuder resepaket och boende  
för både grupper och privatpersoner.  
Läs mer och boka på webben.

 PRISEXEMPEL BOENDE

STUGWEEKEND från 1040:–
4 personer. Gäller ej vecka 25 & 28–32.

STUGVECKA från 3150:–
4 personer. Gäller vecka 25 & 28–32.

HOTELL 
i Mariehamn, dubbelrum från 715:– 

ÅLAND
har något för alla
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17 pärlor
att upptäcka
i sommar!

Boka på fi rstcamp.se eller ring 020-22 99 22

First Camp är Sveriges ledande campingkedja med de fi naste lägena från Malmö i söder till Luleå i norr 
– plus en härlig destination på den danska ön Rømø nära gränsen mot Tyskland. Samarbetet med tyska 
Regenbogen ger dessutom ännu fl er campingupplevelser att välja på.

Som kedja sätter vi en hög gemensam standard med bekvämt boende, särskilda husbilstomter,
massor av bus i Blix barnklubb och aktiv avkoppling i vackra naturmiljöer. Vi ses i sommar! 

INNEHÅLL
    Semestertips – 2017

Efter en märkbart kall vår är vi så redo 
nu. Vi är redo för barfotaspring, sprick-
färdiga att plantera picknickfilten på 
närmsta gräsplätt. Vi är laddade som 
ett högtryck i juli för att släppa ut 
ungarna på grönbete – likt ett kollek-
tivt kosläpp vill vi lossa alla vinterns 
hämningar och rusa in i sommaren! 

”Du ska inte tro det blir sommar, 
ifall inte nån sätter fart” skrev Astrid 
Lindgren. Så nu sätter vi fart. Årets 
Semestertips ger dig det bästa av 
Sommarsverige, strösslat med några 
väl valda Europa-pärlor. Vad sägs om 
en spännande slottssemester, möten 
med isbjörn eller historiska äventyr 
under Medelhavssol? 

Semestertips vill åter inspirera till 
nya äventyr i vårt vackra sommarland. 
I väntan på den riktiga värmen kan du 
”göra lite somrigt”, drömma dig bort  
och smida sköna semesterplaner. 

Trevlig läsning, nu sätter vi fart! 

Linda Eriksson
Redaktör

högtryck…

Semestertips publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB.
Citera oss gärna, men ange alltid källan.
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6  ............. INLANDSBANAN
 – mitt i äventyret!

8-13 ........ Best of EUROPA
 – fullt av fantastiska 
 upplevelser

10 ............ SVALBARD

11 ............ ÖSTERRIKE
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14-23 ...... Best of SMÅLAND
 med evenemangskalendrar
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 med evenemangskalender

26 ............ ÖSTERGÖTLAND

27 ............ NÄRKE

28-31 ...... VÄSTMANLAND
 med evenemangskalendrar

32 ............ SÖDERMANLAND
 med evenemangskalender

34-37 ...... Best of ÅLAND
 med evenemangskalender

38-41 ...... Best of DALARNA
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Sommarlov 
med Familjen och 

vännerna i egen stuga
från 895:- per person*

* Ljus och trevlig stuga för 5 pers. med 2 sovrum, havsutsikt och 300 m till
bad. Pris vecka 27 = 4.475:- eller 895:- per person vid 5 personer”

Läs mer och boka på

031-15 52 00

vännerna i egen 

9026_StugAnnons_186x117_Semestertips_2017.indd   1 11/04/2017   11.30

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

Längs banan finns storslagen natur med 
oändliga möjligheter för dig som vill ha en aktiv 
semester med friluftsliv i fokus men också för 
dig som vill ta det lugnt och njuta i lugn och ro. 

inlandsbanan sträcker sig från gällivare 
till Kristinehamn, en resa mellan Lapplands 
vildmark och Europas största insjöskärgård.

svErigEs Enda tågLuff
Koka kaffe över öppen eld, fiska, spana efter 
älgar, cykla på skogsstigar eller tälta under 
midnattssolen. bo på hotell, vandrarhem eller 
camping längs banan och lägg upp din resa 
som du själv vill. 

Med inlandsbanekortet har du två veckor 
och 130 mil på ett kort. du kan också boka plats 
för din cykel och göra en kombinerad tåg- och 
cykelsemester.

förEna dEt bästa av två värLdar
inlandsbanan erbjuder också olika paketresor 
för den som vill luta sig tillbaka och bara åka 
med, där resa, boende och utvalda aktiviteter 
ingår. Mest populär är ”inlandsbanan och Hurtig-
ruten” som förenar två länders historiska och 
unika färdleder. 

På väg norrut reser du genom orörd natur 
och världsarvet Laponia med fjäll, sjöar och 
forsande vatten. Här ges smakprov på goda 
mattraditioner och vackert hantverk. när du 
sedan vänder söderut tar anrika Hurtigruten 
med dig genom de norska fjordarnas sagolika 
rike ner till trondheim.

fEM järnvägar i Ett PaKEt
speciellt uppskattat av tågentusiaster är ”tåg så 
in i norden”, en perfekt rundresa för dig som vill 
uppleva städer, fjordar, fjäll och nationalparker 
i både sverige och norge. 

resan sker på fem olika järnvägar och du får 
gott om tid att se och njuta av skandinavien. 
Med utgångspunkt från Mora tar du dig genom 
det mäktiga norska sjö- och fjällandskapet upp 
till bodø och narvik. från nordnorge går färden 
söderut igen in i sverige, genom storslagna 
abisko nationalpark och vackra Lapporten.

MatEn i cEntruM
foodisar som jagar nya smakupplevelser får sitt 
lystmäte tillgodosett i ”taste of Lapland” där 
du upplever inlandet och den samiska kulturen 
med alla dina sinnen. 

Inlandsbanan

Sommartrafik 2017: 12 juni–20 augusti.
Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn till 
Gällivare. 
Bokningsbara platser för cykeln.
Ombord finns wifi och möjlighet till USB-laddning.

Information och bokning: 0771- 53 53 53, 
boka@inlandsbanan.se
Inspiration: inlandsbanan.se/res/mitt-i-aventyret

Inlandsbanan – mitt i äventyret!
Inlandsbanan är inte som andra tåg. När andra tåg stannar mitt i stan släpper Inlandsbanan av dig mitt i äventyret.

smakupplevelserna börjar redan i östersund 
med en guidad tur i stadens restaurangkvarter 
med fem rätter på fem olika ställen.

PErsonLig ocH EngagErad guidning 
På tåget finns en tågvärd som guidar dig under 
hela resan. det finns fika ombord, och tåget 
gör uppehåll för lunch och middag på när-
liggande restauranger enligt tidtabell. tåget 
gör också några kortare stopp med möjlighet 
till en bensträckare. allt för att du skall få en 
oförglömlig upplevelse!
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Best of:
Europa
Låt er smaka av ett europeiskt smörgåsbord fyllt med
 fantastiska upplevelser. Från isbjörnsexpeditioner i norr
 till historia och Medelhavsbrus i söder. Svindlande alpvyer
 eller slott och kurorter. Semestertips bjuder på guidningen 
men valet är ditt eget.

35 Menorca Playa  12/05/2017  11:34  Página 1
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– isbjörn! dEt går En isbjörn på stranden! 
några expeditionsmedlemmar som tagit sig 
en liten tupplur rusar ut ur sina hytter. solen 
står högt på himlen. det gör den dygnet runt 
om sommaren på svalbard, en arktisk ögrupp 
belägen halvvägs mellan nordnorges fastland 
och nordpolen.  

att resa genom svalbards otämjda vildmark 
med ett litet expeditionsfartyg handlar om att 
ständigt vara beredd på det oförutsägbara. ingen 
ombord vet exakt vad som väntar runt hörnet 
eller nästa dag. Kanske blir du väckt tidigt om 
morgonen, eller mitt i den ljusa natten om 
bryggan har skådat något spännande föröver. 
det man dock kan vara säker på är omtum-
lande möten med djur som valross och isbjörn, 

Upplev isbjörnens rike Svalbard!
Med sin spännande historia och sitt unika djurliv hör polartrakterna till jordens allra mest magnifika vildmarker. 
Den som en gång drabbats av den omtalade polarbacillen längtar ständigt tillbaka till isens storslagna värld.

PolarQuest

gnistrande glaciärer, vackra fjordlandskap och 
dramatiska bergskedjor. under sommaren flyger 
miljontals havsfåglar in för att häcka på öarna 
och flera olika valarter anländer vattenvägen. 
En resa till svalbard rör helt enkelt om i själen 
på de allra flesta.

ExPEdition, förrEstEn?
– vi färdas i de stora upptäckarnas fotspår 
men på ett bekvämt sätt, säger adam rheborg 
som jobbat som expeditionsledare och guide 
i polartrakterna sedan 1998. god mat, sköna 
sängar och en varm dusch ombord är självklara 
ingredienser för moderna polarfarare. även-
tyren ryms i de stora upplevelserna. att på 
egen hand ta sig runt och förstå sig på öarna 

i denna arktiska arkipelag är i det närmaste 
omöjligt om man inte är rejält erfaren och har 
tillgång till ett isgående fartyg.

Svalbard Best of: europa
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När: maj–september
Boende: små expeditionsfartyg
Antal passagerare: 12 eller 53
Pris: från 35 900 kronor, exkl. flyg
Läs mer på: www.polarquest.se

öSterrikeBest of: europa

för Många är vandring synonymt med snål-
blåst, frystorkad mat och tunga ryggsäckar 
– men inte i alperna. det som har gjort bad 
gastein till ett så populärt vandringsresmål är 
kombinationen av en upplevelserik semester 
med vandring och fysisk aktivitet, men också 
njutningsfulla middagar, goda lokala viner, 
lyxiga sPa-behandlingar och inte minst själslig 
avkoppling.

– vandringstrenden ökar år efter år och allt 
fler väljer aktiva semesterresor framför lata 
dagar på stranden. vandring är en avkopplande 
träningsform som alla kan göra, oavsett vilken 
fysisk form man är i, säger Peter johnson, vd 
på sts alpresor.

sts alpresor arrangerar vandringsresor till 
bad gastein från maj till oktober med ett stort 
utbud av skräddarsydda vandringsprogram. 
resorna är utformade för att passa olika typer 
av vandrare, allt från livsnjutaren som föredrar 

Trenden att kombinera träning och semester visar inga tecken på avmattning och just nu är vandringsresor populärare än 
någonsin. Att slappa i en solstol och dricka paraplydrinkar i all ära men nu söker vi efter aktiva semesterresor som boostar 
både kropp och själ. Bland favoriterna är Alperna och den österrikiska kurorten Bad Gastein som bjuder på fantastisk natur, 
vackra vandringsleder, bad i varma källor och lyxiga hotell.

Lyxvandring i Alperna – har aldrig varit trendigare

lugna promenader till den äventyrliga friskusen 
som vill upp på hög höjd. gemensamt för alla 
resor är att man vandrar på dagarna och njuter 
av det goda livet på kvällarna. På byns först-
klassiga hotell serveras de varje kväll lyxiga 
3-rätters middagar och läskande cocktails till 
tonerna av husbandet.

– vi har finslipat programmet under många 
år och vi uppdaterar vårt utbud allt eftersom 
nya trender dyker upp. för oss är det oerhört 
viktigt att spegla våra resenärers önskemål 
och att kunna erbjuda det lilla extra där man 
kombinerar vandring, upplevelser och njutning 
på ett unikt sätt, säger Peter.

under en vandringsvecka i bad gastein är 
ingen dag den andra lik. varje dag upptäcker 
man nya unika platser tillsammans med er-
farna, lokala vandringsguider som känner till 
dalens absoluta smultronställen. På vägen 
stannar man till och insuper de vackra vyerna 

För mer information besök www.alpresor.se 
eller ring 0771-20 20 20.

STS Alpresor

och njuter av österrikiska delikatesser och 
svalkande dryck på någon mysig alphütte. de 
lokala inslagen är genuint äkta och närmare 
koklockor och hemmagjorda mejeri- och 
charkprodukter kommer man inte.

– all fysisk aktivitet och frisk luft gör att 
man, efter en dag i bergen, med gott samvete 
kan luta sig tillbaka och njuta av en god middag 
och ett bättre glas vin avslutar Peter.
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nEdrE scHLEsiEn LiggEr visserligen i sydvästra 
Polen, men utgör samtidigt Europas mittpunkt.

idag kan nedre schlesien skryta med en 
av Europas högsta andel palats och slott. 
Många av dem har förvandlats till lyxhotell, 
restauranger, spa eller museum, så för en riktig 
slottssemester är det här det perfekta resmålet.

därför kallas området också den europeiska 
rutten för slott och palats. sträckan är 750 kilo-
meter lång och här finns 16 fantastiska exempel 
på historiska byggnader, till exempel slotten i 
Książ, Kliczków, czocha, Leśnica och grodziec. 

under nedre schlesiens del av rutten får du 
beundra samma slottsmurar som våra förfäder 
en gång gjorde, och vila i samma grönska 
som forna riddare. Kanske kommer du till och 
med att äta samma slags mat som de gjorde.  
Känslan av forna tider gör upplevelsen rikare 
och du har inte bara chansen till en fascinerande 
resa genom tid och rum, utan får också en 
värdefull läxa inför framtiden. Läs mer på  
www.szlakzamkowipalacow.eu/en . 

Nedre Schlesien i Polen 
– en av de absolut vackraste regionerna
Mystiska tunnlar, slott på höga kullar, herrgårdar undangömda i romantiska parker – när det gäller antalet slott 
och deras skönhet kan Nedre Schlesien mäta sig med många platser i Europa, till och med Loiredalen. 

Polen

Praktiska tips
Du kan åka direkt till Wroclaw från Stockholm, 
Skavsta med Wizzair och från Köpenhamn med 
SAS. Direktflyg går även mellan Wroclaw och 
Göteborg, Örebro och Malmö.

För dig som hellre tar bilen avgår färjor från 
Ystad till Swinoujscie, Karlskrona till Gdynia 
och Nynäshamn till Gdansk. Bekväma motor-
vägar tar dig från havet. 

För mer information besök www.polen.travel.

nEdrE scHLEsiEn bjudEr också på annor-
lunda attraktioner och massor av upplevelser 
för barnen. 

välj mellan det unika Pappersmuseet i 
duszniki-Zdrój (där du får tillverka eget papper) 
och glasbruket julia i Piechowice, workshops 
i boleslawiecs världsberömda keramikfabrik 
eller forsränning i bardo slaskie. för alla som 
älskar hästar är Milicz i baryczdalen med sina 
stall ett verkligt måste.

glöm inte heller bort nedre schlesiens 
tekniska arv. attraktioner som järnvägsmu-
seet i jaworzyna slaska eller den smalspåriga 
järnvägen i Krosnice är perfekta upplevelser 
för hela familjen!

rEgionEn är ocKså Känd för sina kurorter och 
spaanläggningar – 10 av 45 officiellt godkända 
kurorter ligger i nedre schlesien. regionen 
har sitt geologiska förflutna att tacka för denna 
rikedom. Mineralvatten och unika klimatförhål-
landen gör följande platser väl värda ett besök: 

Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, szczawno-Zdrój, 
duszniki-Zdrój, Świeradów-Zdrój, jedlina-Zdrój, 
cieplice Śląskie-Zdrój och długopole-Zdrój.

Slottet Książ.

Slottet Czocha.

Lądek Zdrój.Barn i Wroclaw. 
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fEniciEr, grEKEr, KartagEr, romare – i 
Málaga samlades de främsta medelhavscivilisa-
tionerna för över två årtusenden sedan, mycket 
tack vare den strategiska hamnen. 

La alcazaba är ett landmärke och en av de 
största arabiska fästningarna i andalusien. Här 
har arkeologiska museet sitt säte, där du kan se 
värdefulla föremål från fenicisk och romersk tid.

1300-talsslottet gibralfaro som är anslutet 
till alcazaba via en murvägg, har den bästa 
utsikten över staden. slottet gränsar mot havet 
via hamnen och strandpromenaden La farola 
– ett av stadens främsta nöjesområden.

vid gibralfaros fot ligger romerska teatern, 
tjurfäktningsarenan La Malagueta och stadens 
gamla stadskärna. i dess centrum reser sig 

Mer information om Málaga hittar du på 
www.malagaturismo.com/en och www.spain.info. 

Spanien

Katedralen, även känd som ”la Manquita” (den 
enarmade damen) eftersom det högra tornet 
inte är färdigbyggt. 

det historiska Málaga erbjuder oräkneliga 
typiska platser och sevärdheter. till exempel  
torget Plaza de la Merced med obelisken 
Monumento a torrijos, vid vilken den välkända 
konstnären Pablo ruiz Picassos barndomshem 
ligger. 

vid en promenad i gamla stadskärnan 
rekommenderas den välbesökta gränden Pasaje 
de chinitas, gågatan granada där Konstmuseet 
ligger, eller huvudgatan calle Larios – den gamla 
stadskärnans främsta artär. 

det är lockande att resa runt i Málagas om-
givning, en provins som utmärker sig för den 

Málaga – stränder, historia och medelhavssol
Under Gibralfaroborgens skydd sträcker en glad och livlig stad ut sig, med mängder av vackra platser som boulevarden 
Alameda Principal och strandpromenaden La Farola. Costa del Sols huvudstad Málaga är ett av de viktigaste turistmålen 
i Spanien tack vare sitt klimat, stränderna, historien och ett oöverträffligt utbud av golfbanor.

starka konstrasten mellan inland och kust. På 
costa del sol finns även många byar med en lång 
turisttradition, som torremolinos, fuengirola, 
Marbella och Estepona.

Calle Larios. Castillo Gibralfaro.



Best of:
Småland
I Sommarsmåland hittar du allt från Astrid Lindgrens älskade 
sagofigurer till Glasrikets heta hyttor och den sköna stadspulsen 
i Kalmar och Jönköping. Uteliv i Västerviks skärgård,  musikfestivaler 
och mängder med härliga hotell och boenden. 
Sommaren i Småland kan inte beskrivas, den måste upplevas.

karlssons tak
villa villekulla

saltkråkan

junibacken katthult

körsbärsdalen

törnrosdalenmattisborgen

bullerbyn

rasmus lada

Här blir
sagor
verklighet
Ta med familjen till Vimmerby och Astrid
Lindgrens Värld! Här träffar ni karaktärerna 
från Astrid Lindgrens berättelser och kan gå
på upptäcktsfärd och leka i miljöerna där de bor. 
Blir ni hungriga fyller ni på med rejäl småländsk 
mat, lagad med råvaror från trakten. Och trötta 
efter en dag full av lek och oförglömliga möten sover 
ni skönt i vårt gästboende, alldeles intill parken.

Välkomna!

Äventyret börjar på www.astridlindgrensvarld.se
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Destination Kalmar

KaLMar är Ett PoPuLärt semestermål och 
det är inte så konstigt med tanke på dess vackra 
natur, mysiga kullerstensgator, spännande his-
torik med ett förflutet som maktcenter och det 
stora utbudet av shopping och matupplevelser. 
Kalmar har utsetts till årets sommarstad två 
år i rad, och i år ökar man tempot ännu mer. 

i soMMar stannar festivalen ”vi som älskar 
90-talet” till i Kalmar med 90-talsikoner som 
aqua, E-type, Pandora, snap och basic Element. 
Kalmars scener och torg gästas dessutom av 
bland andra veronica Maggio, Weeping Willows, 
jasmine Kara, Elisa Lindström, shirley clamp, 
Lill Lindfors och Larz-Kristerz. succéduon 
rebecca & fiona, ace Wilder, backyard babies 
och Mikael Wiehe är några av artisterna som 
uppträder på Kalmar stadsfest. i slutet av 
sommaren kommer dessutom jill johnson till 
Kalmar med sin jubileumsturné. 

i år är det 10-årsjubileum för utomhus-
teatern i härliga Krusenstiernska gården som 
har blivit ett klassiskt sommarnöje i Kalmar. i 

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 Turistcenter, 
0480-41 77 00 eller via info@kalmar.com.

år spelas föreställningen ”flaggan i topp” med 
bland annat robert gustafsson, allan svens-
son och rachel Mohlin i de bärande rollerna. 

Ett stenkast bort hålls sandskulpturfesti-
valen för femte året i rad – ett evenemang 
som lockar internationella konstnärer att 
skapa fantastiska verk av sand. 

KaLMar sLott bjudEr på flera storslagna 
utställningar, vilket även Kalmar konstmuseum 
och Kalmar läns museum kan stoltsera med. 

På Kalmar slott finns mycket kul för hela 
familjen.  fjolårets succé med Pippi Lång-
strump följs i år upp med en barn- och familje-
föreställning om Emil i Lönneberga. Här 
kan du också uppleva en allsångsshow med 
duran & Mollan eller delta i en spännande 
slottskamp på barnens slott. 

barn som är nyfikna på regalskeppet Kronan 
kan uppleva lek- och lärutställningen super-
kronan på Kalmar läns museum. vill du istället 
kolla in gigantiska dinosaurier beger du dig till 
tingby gård strax utanför Kalmar. Här finns 

Ännu en rekordsommar i Kalmar! 

Europas största dinosaurieutställning.
i juni blir det stor dansfest i Kalmar, när 

sveriges danselit gör upp om medaljerna under 
sM i dans. i Kalmar kan du även uppleva 
swedish beach tour i beachvolley och sM i 
beachsoccer. 

staden bjuder också på allsvensk fotboll, 
cykeltävlingen Hansa bygg Kalmar grand 
Prix, Kalmar swimrun och mängder av löp-
lopp. dessutom står Kalmar återigen värd 
för sveriges enda ironmantävling på full- 
distans – det är en folkfest du inte vill missa!

Sandskulpturfestivalen 
är ett evenemang som 
lockar internationella 
konstnärer att skapa

 fantastiska verk av sand.

Kalmar är återigen 
värd för Sveriges 
enda Ironmantävling 
på fulldistans.
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I år är det 10-årsjubileum för utomhusteatern som spelar föreställningen ”Flaggan 
i Topp” med bland andra Robert Gustafsson, Allan Svensson och Rachel Mohlin. 
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Vad händer 
i Kalmar och 
Glasriket?
Juni

Juli

Augusti

Kosta Boda 275 år 
6 juni, Kosta glasbruk
Kungaparet inviger sedan följer öppet hus på 
glasbruket, glasshow, jubileumsutställning, musik-
underhållning, specialerbjudanden i butikerna, 
restauranger, Kosta Boda Art Hotel och mycket mer. 
www.kostaboda.se/kosta-boda-275-ar 

Barnens slott 
26 juni–13 augusti, Kalmar
I sommar förvandlas Kalmar Slott till Barnens Slott. 
Här kan barnen utmana Svarte Riddaren, gå på skatt- 
jakt med gycklaren och möta slottets prinsessa.
www.kalmarslott.se

Krusenstiernska teatern
Hela juli
I år firar Kalmars charmiga friluftsteater, Krusen-
stiernska teatern, 10 år och ger jubileumskomedin 
”Flaggan i topp” med Robert Gustafsson, Rachel 
Mohlin och Allan Svensson. 

Let’s Spend the Night Together 
21 juli, Kalmar
En helkväll med med Veronica Maggio, Hurula och 
Weeping Willows, plus en hemlig gäst …
www.blixten.se/lstnt

Emmabodafestivalen 
24-29 juli, Emmaboda
En numera kultförklarad musikfestival med bland 
annat electro/house/pop/reggae. 
www.emmabodafestivalen.se

SM i Kubb 
12–13 augusti, Nybro
Förutom tävlingen finns många kringaktiviteter som 
fiskedamm, chokladhjul, lotterier samt servering. 
Lördagskvällen bjuder på grillafton med trubadur. 
www.nybro24.se

Ironman Kalmar Sweden
19 augusti, Kalmar
Sveriges enda Ironmantävling på fulldistans lockar  
2 700 triathleter från olika delar av världen!
www.ironman.com/kalmar

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB SMÅlandBest of: SMÅlandSMÅland

Glasriket

Glasbrukens öppettider
Mån–fre kl. 10-18, lör kl. 10-16, sön kl. 12-16 
Öppettiderna gäller de flesta glasbruk, 
avvikelser kan förekomma.
 
0481-452 15 
info@glasriket.se
www.glasriket.se

– dE sEnastE årEn har glas från skrufs glasbruk 
blivit storsäljare på svenskt tenn och vi ser ofta 
produkter från exempelvis Målerås glasbruk i 
svenska tv-program och i inredningsmagasin. 
glas är definitivt inne igen, säger Henrik Karls-
son på besöksorganisationen glasriket ab.

två av sommarens höjdare är 275-åringen 
Kosta glasbruk och uppstickaren orrefors Park. 
1742 byggde anders Koskull och georg bogislaus 
staël von Holstein ett glasbruk som de döpte 
efter sina efternamn. På nationaldagen inviger 
kungaparet firandet. 

– jubileumsutställningen Hommage, där 
Kostas nutida formgivare inspireras av tidigare 
konstnärer, är verkligen sevärd, tipsar Henrik.

den 1 juli tänds en unik utomhushytta i 
orrefors Park.

– sommarhyttan blir en grön oas med väg-
gar av växter, där besökare kan se glasblåsning. 
Här finns även smécafet, Hammarsmedjan och 
orrefors museum med sina glasskatter.

i glasriket finns hela tolv hyttor och glasbruk 

Glasriket – glaset är hett 
Ur Glasrikets ugnar kommer nytt glas som uppskattas av den mest trendkänsliga 
publiken. Designers och formgivare samarbetar med de småländska glasbruken 
för att skapa nya succéer. Grunden är den gedigna hantverksskicklighet som 
glasblåsare, slipare, gjutare och målare besitter.

att besöka. för den shoppingsugne finns allt 
från fyndhyllor till exklusivt konstglas. Henrik 
avslutar med sina bästa tips för att uppleva 
glasriket fullt ut.

– Prova på att blåsa glas själv! det är varmt 
och svettigt, kräver koncentration och släpper 
loss skaparglädjen. Missa heller inte hyttsillen. 
traditionen att laga mat i glasugnarna blev till 
en historisk festkväll. Precis som förr bjuds 
rustik småländsk mat, musik och glasshower.
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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 bemötande. Här finns även fria 
P-platser och ett rikt utbud av gratis tv-kanaler.

familjepaket till astrid Lindgrens värld: 
1 natt i familjerum inklusive frukost samt  
2 dagar i parken under lågsäsong 3 100 kronor 
samt under högsäsong 3 965 kronor. Paketet 
gäller 2 vuxna och 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

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. 

familjepaket till astrid Lindgrens värld för 
hela familjen med övernattning i dubbelrum 
med extrabäddar, frukost och entré till parken. 
familjepaket finns från 2 840 kronor under låg-
säsong 19 maj–8 juni.

Herrgårds-
semester
– för hela familjen

SMÅlandSMÅland

du får vara MEd och se när poliserna kom-
mer för att hämta Pippi, Emil stoppar huvudet 
i soppskålen, rasmus träffar Paradis-oskar för 
första gången, ronja föds och blixten slår ner 
i Mattisborgen och mycket, mycket mer. Hos 
bröderna Lejonhjärta gäller det att se upp för 
tengils soldater, och komma ihåg det hemliga 
lösenordet: ”all makt åt tengil, vår befriare”. ta 
en sväng förbi vasastan och träffa Karlsson på 
taket och Lillebror och se när de ”filurar” med 
fröken bock. En dag i astrid Lindgrens värld 
är full av upplevelser för både stora och små.

oM dEt var något som astrid Lindgren älskade 
så var det lek och fantasi. i astrid Lindgrens värld 
finns det därför massor av plats för fri lek, som 
bullerbyn och lekladan i Katthult, inte-stöta-
marken-banan, Kvarnen, Mattisskogen och Lilla 
bråkmakargatan. och kan du tänka dig roligare 
platser att leka på än Pippi Långstrumps villa 
villekulla eller de djupa gångarna under Mat-
tisborgen? när det inte pågår någon föreställ-
ning är det fritt fram att leka i alla våra miljöer.

EftEr aLL LEK och mycket spring i bena blir du 
förstås hungrig. om du och din familj inte har 
egen matsäck med er finns det flera restauranger 
att välja bland. Här kan du äta hemlagad och 
närproducerad mat. På menyn finns klassiker 

I Astrid Lindgrens Värld blir du en del av sagan och äventyret. Här kan du besöka 
Villa Villekulla, Katthult, Karlssons hus på taket, Mattisborgen, Katlagrottan och 
alla de andra magiska platserna från Astrid Lindgrens berättelser. På scenerna 
spelas teater, sång och musik under hela dagen och däremellan kan du träffa 
Pippi, Emil, Madicken, Karlsson och alla andra!

som kroppkakor och raggmunk med stekt 
fläsk – och köttbullar och pannkakor förstås!

dEt är svårt att hinna uppleva allt spän-
nande i parken på en dag, och efter en hel dags 
äventyr är man väldigt trött. Precis utanför 
grindarna finns det fina och bekväma stugor 
för hela familjen att sova i. boka i tid, det blir 
snabbt fullbokat!

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: 19 maj–9 juni kl. 10–17.
Huvudsäsong: 10 juni–27 augusti kl. 10–18.
Septemberöppet: fredag till söndag v.35–v.38 
kl. 10–17, samt lekparksöppet måndag till torsdag 
kl. 10–15.
Höstlovsöppet: 28 oktober–5 november kl. 10–17.

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

Björkbacken

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 2 675 kronor. 
1 natt 2 vuxna + 2 barn i campingstuga, samt 2 
dagar i astrid Lindgrens värld från 1 975 kronor.

Björkbacken 
– där barnen vill bo

Best of: SMÅlandBest of: SMÅland

Hotell Ronja 
– bekvämt boende för små 
och stora familjer 

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

Hotell Ronja

Ett trEvLigt boEndEaLtErnativ i vimmerby 
är Hotell ronja. Med sina 40 unika hotellrum, pas-
sar hotellet alla typer av familjer. Här finns body 
gym relax för träning och avkoppling med ett fullt 
utrustat gym, inomhuspool, bubbelpool, bastu 
och en minigolfbana under tak. i anslutning till 
receptionen finns också restaurangen Prime – med 
något för alla smaker. Hotell ronja ligger bara fyra 
minuters gångväg från torget och resecentrum och 
knappt en kilometer från astrid Lindgrens värld. 

Hotellet erbjuder en trygg miljö med lekplats 
på gården och med avgiftsfri parkering. i de flesta 
rum finns pentry, kylskåp, micro och kaffebryg-
gare. i priserna ingår också en härlig frukostbuffé. 

Prisexempel: 1 natt i superiorrum inkl. frukost 
med två dagars entré till parken för 2 vuxna och 
2 barn: från 3 075 kronor (perioden 20/5-16/6-17).

Hela denna bilaga är en                    annons från Provisa Sverige AB
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dEtta är PLatsEn där astrid har inspirerats till 
många av sina berättelser och böcker. Här tar 
hennes författarskap sin början. Här hörde hon 
de berättelser och mötte många av de personer 
och de miljöer som sedan bildade grunden i 
hennes böcker. 

det var här som hon klättrade i sockerdricks-
trädet och lekte med sina syskon i snickerboa. 
det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 
sagor i Kristins kök.

På 1960-talet återställde astrid Lindgren sitt 

I Vimmerby i Småland finns en mycket speciell plats – Astrid Lindgrens Näs. 
Vår mest folkkära författare, Astrid Lindgren, föddes och växte upp här. 

barndomshem till det skick som det såg ut när 
hon själv växte upp här. ja, till och med de allra 
flesta möblerna hittade hem igen.  idag kan man 
besöka hemmet och gå guidade visningar. 

sEdan soMMarEn 2016 är de nyanlagda träd-
gårdarna kompletta. dessa har vuxit fram ur 
känslor och stämningar från astrid Lindgrens 
författarskap. 

trädgårdarna är en plats för kultur, samtal, 
bus, debatt, lek, allvar och humor. 

Astrid Lindgrens Näs

SMÅland

Astrid Lindgrens Näs

Sommarens stora utställning Babel, Babbel 
& Bananer – Lennart Hellsings lustfyllda värld. 

Utställningen kommer att visas perioden 
13 maj–12 november.

Nyfiken på mer? Besök www.astridlindgrensnas.se.

Öppettider 2017 
30 april–18 juni, söndagar 11.00–16.00
24 juni–27 aug, alla dagar 11.00–16.00,
(en safaritur varje timme)
28 aug–3 sept, safaritur 11.00 och 13.00
4 sept–10 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 sitter 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

13 maj 12 november
En utställning på Astrid Lindgrens Näs

Prästgårdsgatan 24, Vimmerby. www.astridlindgrensnas.se
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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 från astrid Lind-
grens värld. Här finns barnvänligt lagunbad i 
en skyddad havsvik, vilket gör att du badar i 
insjötemperaturer. nytt för 2017 är en flytande 
hinderbana med studsmatta, i havet!

gamleby har många trevliga butiker med 
allt från second hand till ica supermarket och 
systembolag. På campingen finns också en 
populär restaurang. campingen har ett helt 
nytt servicehus med härligt fräscha toaletter 
och duschar. Köket har fria diskmaskiner och 
matplats i uterum med sjöutsikt.

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.

Kustcamp
– bo nära havet 

Vad händer 
i Vimmerby?
Juni

Juli

Astrid Lindgrens Värld 
10 juni, Vimmerby
Astrid Lindgrens Värld börjar sin högsäsong med 
dagar fyllda av sång och dans, lek, sagor och äventyr. 
www.astridlindgrensvarld.se 

Invigning av Filmbyn Småland 
17 juni, Mariannelund
Filmbyn Småland i Mariannelund öppnar. Kliv in i 
filmens underbara värld i Astrid Lindgrens berättar-
anda och upplev inspelningsmiljöer från de välkända 
barnfilmerna. 
www.filmbyn.se 

Astrid Lindgrens Midsommar
23 juni, Vimmerby
Fira midsommar i Astrid Lindgrens Vimmerby. Sjung 
och dansa kring midsommarstången tillsammans 
med Pippi Långstrump i Astrid Lindgrens Värld, bind 
kransar och smycka stången. 
www.vimmerby.com 

Midnattssolsrallyt 
28 juni–1 juli, Vimmerby 
Under fyra dagar fylls staden och skogarna omkring 
med rallybilar från den historiska tävlingen. 
www.midnattssolsrallyt.com 

Semesterracet 
11–15 juli, Gnagardalen
Nu ryker dammet lite extra i Gnagardalen. Det blir 
folkfest när närmare 600 ekipage tävlar i fartfyllda 
race. 
www.vimmerby.com/semesterracet 

Musik i Kretslopp 
15 juli , Vimmerby
Festivalen som förenar musik och miljö på Ingebo 
Hagar. Under en härlig kväll fylls gården med musik till 
förmån för kultur och miljö. 
www.ingebohagar.com 

Diggiloo 
23 juli, Vimmerby
Sång, dans och skratt med folkkära artister. 
www.diggiloo.com
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Tranås

MEd sina 365 öar är sommen sveriges största 
insjöskärgård, och är vacker att uppleva året 
om. sjön åsunden och Kinda Kanal är andra 
vattenvägar väl värda att upptäcka. några av 
sommarens populära aktiviteter är att åka 
båt, bada, fiska, paddla och åka vattenskidor. 
runt om i sommenbygd finns flera cykel- och 
vandringsleder, som exempelvis Holavedsleden 
och östgötaleden. det finns även ett antal 
naturreservat att upptäcka. 

i tranås hittar du den förnäma och långa 
shoppinggatan storgatan med en mix av person-
liga butiker och välkända kedjor. sommenbygd 
bjuder på ett brett utbud av gårdsbutiker och 
konstnärsateljér. 

orörda skogar och fantastiska fiskevatten 
med gädda och gös finns det gott om. Ett levande 
kulturlandskap, välbevarade bruksmiljöer och 

Sommenbygd har något för alla att utforska. För den som gillar att vara aktiv 
finns sjöarna Sommen och Åsunden och dess omgivningar att upptäcka. 

Under hela juli spelas barnmusikalen Kapten 
Nemmos pirater. Den 12 augusti är det dags för 
Tranås Cruising. Den konstintresserade får inte 
missa Konstrakan den 26 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.

småstäder möter dig i sommenbygd. åk en tur 
med en av sveriges sista vedeldade ångbåt 
boxholm ii eller kryp i grottor vid trollegater. 
Här gör du en riktig upptäcktsresa!

Upplevelser i Sommenbygd  
– Boxholm, Kinda, Tranås och Ydre

SMÅlandBest of: SMÅland

Västervik

För mer information ring 0490-875 20, 
mejla turist@vastervik.com eller 
besök vastervik.com/outdoor. 

Västervik – nästa outdoorexport

dE sEnastE årEn har västerviks turistbransch 
hårdsatsat på att utveckla staden till en klätter-
destination, främst inom bouldering. Projektet 
blev framgångsrikt och västervik drar i dag 
klätterturister från stora delar av världen. 
västervik har till och med omnämnts i the 
guardian som en av de åtta bästa bouldering-
platserna i världen. 

destinationens fiskevatten är också väl-
kända utanför landgränsen och de naturliga 
förutsättningarna för kajak, mountainbike, 
trailrunning och dykning lockar besökare 
året runt.

västErviK fortsättEr att utveckla sitt ut-
bud inom outdoor och har bland annat tagit 
fram kompletta kajakguider för att möta det 
ökade intresset av paddling i skärgården. En 
digital version och en tryckt guide om kajak-
paddlingen erbjuds över västerviks skärgård. 
var man kan parkera bilen, var det är fint att 
paddla och annan nyttig information om 
exempelvis dass, soptunnor och restauranger.

– den är efterfrågad. vi får besökare från 
stockholm, västkusten, tyskland och danmark, 
och de vill alla ha förslag på rutter och veta var 
man kan bada och tälta, säger Karin jaderyd, 

Västervik fortsätter att utveckla sitt utbud inom outdoor. I skärgården hittar du 
gäddfiske i världsklass, kajakäventyr bland 5 000 öar och skär. Naturdyk för alla 
smaker och nivåer. På land väntar en av världens hetaste boulderingscener, 
trailrunning, trekking, swimrunning och mountainbike längs hav och genom 
skog. Välkommen till en av Sveriges mest spännande outdoorscener.

kajakguide på företaget nordic outdoorguiding.

Karin jadErYd tYcKEr sig se ett ökat intresse 
för kajakjpaddling, och ser en stor, outnyttjad 
potential i västerviks skärgård.

– vi har jättebra förutsättningar. stor bredd 
och alla outdooraktiviteter är så lätttillgängliga. 
du kan lägga i din kajak mitt i stan i västervik 
och vara ute i skärgården på tio minuter, och 
nå öppet hav på 20 minuter. och möjligheterna 
till klättring, fiske, vandring och multisport är 
i princip obegränsade. det finns fina platser 
även i norge och på nya Zealand, men västervik 
är unikt.
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Vad händer 
i Tranås och 
Jönköping?
Juni

Juli

Augusti

Dreamhack Summer 2017
17–20 juni, Jönköping
Världens största digitala festival med över 50 000 
besökare.
www.jkpg.com

Jordgubbens Dag
1 juli, Tranås
Jordgubbens Dag med sommarmusik.

Tranås Cruising 
12 augusti, Tranås 
Cruising, bilutställning, marknad, musik och aktivi-
teter för hela familjen.
www.tranascruising.se

H2o Jönköping
17–27 augusti, Jönköping
Fyra stora nationella idrottsevenemang under elva 
dagar av festligheter på och vid vatten: SM i rodd, 
Allsvenskan i segling, cykelloppet Ralpha 12 Hills 
och Jönköping Marathon.
www.jkpg.com

Konstrakan 
26 augusti,Tranås
Välbesökt konstutställning på hela 3 kilometer som 
går längs med Storgatan i Tranås.
www.tranas.se

Vad händer 
i Västervik?
Juni

Juli

HojRock
15–17 juni     
MC-träffen HojRock är en klassiker och årlig tradi-
tion för bikers från hela Europa. I år flyttar evene-
manget till Västervik Resort Lysingsbadet, dit tusen-
tals motorcykelfantaster kommer för att umgås, 
shoppa på mässan, kolla in tävlingar och rocka loss 
till  kvällskonserterna. På scenen står bland andra 
Jerry Williams och Backyard Babies.
www.hojrock.se

VisFestivalen
13–15 juli
Visfestivalen i Västervik har sedan 1966 arrangerats 
i Slottsruinen i Västervik. Helgen vecka 28 är det 
dags igen. Tre dagar med några av Sveriges bästa 
musikartister på plats i den vackra och stämnings-
fulla Slottsruinen, ett måste för den som gillar 
musik. Eva Dahlgren, Magnus Carlsson och Miss Li 
är några av huvudbokningarna. 

Feststämningen sprider sig dessutom runt om 
på stan. Gångstråket mellan ruinen och uteser-
veringarna vid Fiskaretorget fylls av matstånd, 
försäljning och roliga aktiviteter. Boka in vecka 28  
i almanackan och räkna med årets bästa visfest!
www.visfestivalenvastervik.se

Löga Beach Party
29 juli
Förra året kom över 3 000 besökare för att dansa, 
lyssna på musik och umgås på Löga Beach Party 
när bland andra Dada Life stod på scenen. I år 
kommer festen på Lögabergen tillbaka, med, bland 
andra, succéduon Vigiland.
www.vastervik.com

Kolla in vastervik.com/evenemang för fler  
evenemang.
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KuLturväg sKaraborg är en väg med brunvit 
skyltning som visar dig de allra bästa smultron-
ställena landsbygden utanför dessa städer har 
att erbjuda. 

Här hittar du inte bara intressanta historiska 
platser utan också härliga gårdsbutiker som 
tar dig närmare den lokala maten, konstnärer, 
loppisar, naturreservat med härliga promenad-

Kulturväg Skaraborg – värd en omväg 
Utanför Falköping, Skara och Skövde hittar du ett landskap som är rikt präglat 
av historien. Ett område som formats av inlandsisen, och som har bebotts ända 
sedan stenåldern. Genom landskapet sträcker sig Kulturväg Skaraborg. 

Kulturväg Skaraborg

Mer information hittar du hos Skövde, Skara 
och Falköpings turistbyråer.
 
www.falkoping.se/turism
www.skara.se/turism
www.nextskovde.se
www.kulturvag.nu

stigar, unika b&b:s och en mosaik av badsjöar. 
välj själv hur du tar dig fram – en cykeltur från 
boende till boende, förbi blommande körsbärs-
träd och svalkande badsjöar eller med bil för 
en klassisk roadtrip en härlig söndag? 

besök www.kulturvag.nu för att planera din 
runda och se vilka platser som ligger utmed 
kulturvägen – den är väl värd en omväg!

väStergötland
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Karlsborg –  guldplatsen vid Vättern

Destination Läckö-KinnekulleEftEr En dag av aktiviteter smakar en kär-
leksfullt tillagad måltid, med lokala råvaror bra. 
gör ett besök på sagoslottet Läckö slott och 
naturrum vänerskärgården, där du kan lära dig 
mer om vänerns skärgård, bo över natten och 
njuta av god mat. du kan också insupa kultur på 
utställningar, gallerier och historiska platser och 
handla i unika butiker med gemytlig atmosfär. 

sedan 2010 har vänerskärgården med 
Kinnekulle varit ett officiellt biosfäromåråde 
(utsett av unEsco).

Destination Läckö-Kinnekulle erbjuder 
många fina cykel- och vandringsleder 
för alla cyklister. För dig som gillar att 
komma ut på vattnet har Vänern mycket 
att erbjuda – hyr en kajak, kanot eller 
SUP-bräda för att utforska sjön. Ta ett 
dopp eller en båttur. 

För mer information om vad du kan göra 
i Läckö-Kinnekulle ring 0510-200 20, 
mejla info@lackokinnekulle.se eller besök 
www.lackokinnekulle.se.

väStergötland

Destination 
Läckö-Kinnekulle   
– fantastisk natur 
och stora upplevelser

På natursKöna sMåvägar och bilfria ban-
vallar kan du njuta av tystnaden och ta del av ett 
spännande utbud av aktiviteter och sevärdheter. 

upptäck bygden med audioguide! Ett spän-
nande och lättillgängligt sätt att bli guidad i 
omgivningarna. Lyssna och lär dig mer om ett 
femtiotal sevärdheter och platser.

 i ulricehamn bor du bra, äter gott och 
njuter av trevliga kringarrangemang. som-
maren bjuder på allt från musikfestivaler och 
teater-upplevelser till större motionslopp både 
till fots och på cykel. investera 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 västgöta-loppet 
cykel av stapeln den 23 september. Ett terräng-
lopp för både motionärer och elitcyklister.

På två hjul i 
Ulricehamn
Ta chansen och upptäck Ulricehamn 
på cykel. 95 kilometer bilfria asfalterade 
cykelvägar! 
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MEd totaLt 340 KiLoMEtEr strandlinjer 
och storslagna natur- och kulturupplevelser 
erbjuds 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 

Karlsborg

Mer information om vad du kan uppleva i 
Karlsborg med omnejd hittar du på 
www.karlsborgsturism.se. Du kan också mejla till 
info@karlsborg.se eller ringa 0505-173 50.

Allsång, marknader, nationalsdagsfirande och mycket mer! Karlsborg bjuder på många evenemang där hela 
familjen kan vara med. I Karlsborg är det svårt att inte bo sjönära. Bo i en stubbe, en stuga, på vandrarhem 
eller hotell – här finns alternativ för alla!

göta kanals äldsta – och djupaste sluss samt 
forsviks bruk med en levande, industrihistorisk 
miljö. granvik och tivedens nationalpark erb-
juder härliga vandringsleder och sagolik natur. 
året runt finns fantastiska möjligheter till fiske 
i alla Karlsborgs sjöar. flera nya satsningar har 
gjorts i tiveden med informationsbyggnader 
och uppmärkning av nya leder. Man har även 
byggt ramper för att öka möjligheten för rull-
stolsbundna att kunna njuta av naturen.
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Ulricehamn

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

Vad händer 
i Västergötland?
Juni

Juli

Augusti

Kronor – Made in Finland
10 juni, Läckö slott
Invigning av sommarutställningen på Läckö slott. 
www.lackoslott.se

Allsång vid Kanalen 
Hela juli, Karlsborg
Alla fredagar i juli är det allsång. Gästar gör Magnus 
Carlsson, Lisa Ajax, Lotta Engberg och Anne-Lie Ryde. 
www.allsångkarlsborg.se

Stenåldersdagar på Ekehagens 
forntidsby 
13–16 juli, Falköping         
Sveriges största stenåldersdagar. Här kan du testa 
flintslagning, hugga med stenyxor, keramik, matlagning 
eller borra i sten med ben. Missa inte öns schaman!
www.ekehagensforntidsby.se

Stochampionatet
21–23 juli, Skara                 
Travbanan Axevallas stora folkfest. Detta trippeltrav är 
den största travhappeningen i landet efter Elitloppet.
www.stochampionatet.se

Diggilo 
22 juli, Karlsborg
I år med artister som Tommy Nilsson, Charlotte Per-
relli, Jessica Andersson, Özz Nûjen och många fler. 
www.diggiloo.se

Uport Musikweekend
3–5 augusti, Ulricehamn
Sveriges artistelit samlas på Bryggan och vid Åsund-
ens strand. I år ser du bland annat Veronica Maggio, 
Johnossi, Magnus Uggla, Miss Li och Eva Dahlgren. 
www.uport.se

Gällstaddagarna
19–20 augusti, Gällstad
Familjefest för 29:e året i rad med bland annat shop-
ping, pilkastartävling, dans, musik, auktion, tårtbuffé.
www.gallstad.nu

Matfestivalen 
25–26 augusti, Skövde 
Skövdes största festival dukar upp till fest med 
restauranger, artister och saluhall.
www.vastsverige.com

Hela denna bilaga är en                    annons från Provisa Sverige AB
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Östgötaskärgården

aLLt dEtta ocH MYcKEt MEr kan du upp- 
täcka i det gränslösa äventyrslandet i östergöt-
land som inbjudande breder ut sig från arkö-
sund i norr till gryts- och tjusts skärgårdar i 
söder, med s:t anna mitt i denna sköna övärld. 
från urskog till öppen horisontlinje med tio-
tusentals 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 där man 

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. 

lär sig hantera kajaken och att läsa sjökort. 
En mängd turer är också bekvämt för-

packade i paket, där även middagar och 
övernattningar ingår. vad sägs om månskens-
paddling, yogapaddling eller 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, campingplats, 
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

Örebro Turistbyrå

i gustavsviKs Lost citY är det stora äventyret 
alltid nära. det väntar på dig där någonstans 
bland vattenfall, vågor och vilda forsar djupt 
inne i djungeln. utforska de mystiska ruinerna 
och kasta dig ut på fartfyllda turer i sveriges 
häftigaste vattenrutschbanor.

Här kan du också simma bland vågorna i den 
stora bassängen med vågmaskin eller utmana 
kompisarna på klätterväggen. njut en skön 
stund i de varma bubbelpoolerna eller bota-
nisera bland restaurangens alla läckerheter. det 
finns också ett lekland, roliga minirutschkanor 
och sköna bassänger för de mindre barnen. 
alldeles intill finns en femstjärnig camping, 
en perfekt plats att börja sommaräventyret 
på. Läs mer på www.gustavsvik.se.

fLEr ävEntYr väntar innanför örebro slotts 
bastanta murar. följ med på en visning och 
träffa gustav vasa, Engelbrekt, jean baptiste 
bernadotte och andra karaktärer från den 

Örebro – Titanicutställning, konst och upplevelser i djungelmiljö
Upplev det spännande Lost City, en mystisk djungelmiljö med äventyr för hela familjen. Fascineras av märkliga historier 
på slottet och häftig konst mitt i stan. Förundras över den dramatiska historien om världens mest kända fartyg; Titanic. 
Sommaren i Örebro bjuder på det mesta.

Prisexempel familjepaket med hotell, entré på 
Lost City samt fika i utsiktstornet Svampen:  
2 091 kronor för 4 personer. Onlinebokning på 
www.visitorebro.se eller ring 019-21 21 21.

gamla borgens långa, dramatiska historia. Eller 
vågar du dig kanske på de kusliga spökvand-
ringarna? En lagom uppladdning till höstlovet 
då örebro kommer att förvandlas till en spän-
nande spökstad! i juli kommer det även att 
vara premiär för sommarteater på slottet. Läs 
mer på www.orebroslott.se.

i soMMar KoMMEr en av världens största vand-
ringsutställningar, ”titanic – the Exhibition” 
till örebro. den fascinerande utställningen 
visar upp både föremål och rekonstruerade 
miljöer från det legendariska fartyget. de 
omkring 200 föremålen på utställningen har 
alla varit ombord på titanic medan ytterligare 
ett antal objekt, främst möbler, kommer från 
systerfartyget olympic. dessutom får du se den 
mäktiga huvudtrappan och uppleva första- och 
tredjeklasshytter, fartygets vackra korridorer 
och telegrafirummet, alt återskapat i naturlig 
storlek. Läs mer på www.titanicorebro.se.

örebros vackra stadskärna är platsen för 
den sjätte upplagan av open art. under hela 
sommaren intas gator och torg av spännande 
och utmanande konst. Precis som tidigare 
kommer det att bli många tänkvärda och 
iögonfallande konstverk på både väntade 
och oväntade platser i stadsbilden. Läs mer 
på www.openart.se.
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Nora

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: 1 500 kr/person, 
del i dubbelrum, två nätter.

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

nora är svEnsK historia i ett nötskal med 
småstadsidyllen, veteranjärnväg och bruks-
miljöer. ta en tur med rälsbuss eller ånglok 
till bergsmansbyn Pershyttan eller till sveriges 
äldsta station i järle. njut av lokalproducerad 
glass vid norasjöns strand, upplev gamla miljöer 
under en stadsvandring eller följ med på en 
mordisk vandring och upptäck litterära mord-

Nora – trästaden i Bergslagen

platser i deckardrottningen Maria Langs skoga. 
teater på stadra, Parkfest, rosengården och 
kulturupplevelser i det kreativa Kvarteret bryg-
geriet rekommenderas. 

runt knuten bjuder bergslagens trolska 
skogar på fina leder för vandring och moun-
tainbike. Kom över dagen eller stanna gärna 
längre och njut av staden i lugn och ro.
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Knyt skorna, pumpa däcken
Kort eller långt. Tuffare terräng eller bekväma stigar. 

Dagstur eller övernattning i vindskydd. Vandring, cykel 
eller mountainbike. Du väljer själv. Bergslagen är full av 

överraskande outdoorupplevelser.

 

Beställ vårOUTDOOR-
GUIDE

med förslag på rundturer

#ibergslagen

väStManland

Hyttans hemligheter
1 juli–13 augusti, Löa hytta
Vid Löa hytta i äkta bergslagsmiljö kan man i år 
under en teatervandring möta livsöden, gamla hem-
ligheter och kluriga lösningar. För barn och vuxna
www.hyttanshemligheter.se

Arabia Felix
7 juli–20 augusti, Nora
På Stadra teater mellan Nora och Grythyttan spelas i 
sommar musikteaterföreställningen Arabia Felix. Om 
expeditionen till Oman 1761-1767.
www.stadrateater.se 

Parkfesten i Nora 10 år
28–29 juli, Nora
Svängig rock och retropop, blues och lite progg. 
Parkfesten i klassisk folkpark firar 10 år.
www.parkfesten.se

Opera på Skäret
29 juli–27 augusti, Kopparberg
Puccinis Madama Butterfly är årets operaföreställ-
ning på Skäret. I det fd virkesmagasinet, vackert 
beläget intill sjön Ljusnaren utanför Kopparberg.
www.operapaskaret.se

Engelsbergsdagen i Ängelsberg
13 augusti
Försäljning av hantverk och mat, underhållning och 
servering i bruksmiljö samt visningar av världsarvet.

SM i Cable Wakeboard i Fagersta 
19–20 augusti, Fagersta
Fagersta VSK anordnar återingen svenska mäster-
skapen i Wakeboard & Wakeskate på Fagersta 
Cablepark.
www.fagerstacablepark.se

Vad händer 
i Bergslagen 
och Fagersta
Juli

Augusti
Fagersta Turism

På oLjEön i ängELsbErg kan du besöka värld-
ens äldsta bevarade oljeraffinaderi och höra 
berättelsen om den ”galne” entreprenören 
med den osannolika idén – att raffinera olja i 
bergslagen! Efter många experiment och explo-
sioner förverkligades idén 1875 då Engelsbergs 
oljefabrik byggdes på ön. under 50 års tid försåg 
fabriken hushållen och industrin med lysolja, 
fotogen och smörjoljor i hela sverige. råoljan 
som användes kom från Pennsylvania i usa och 
transporterades genom strömsholms kanal till 
ängelsberg. idag är fabriken ett museum och 
visas under sommaren. Här kan du se den in-
takta och orörda fabriksinteriören, det vackra 
bostadshuset samt byk- och bagarstugan där 
kvinnorna arbetade. du kan ta dig till ön med 
färjan Petrolia som körs i samband med vis-
ningarna och höra mer om Pehr august ålund 
och hans fantastiska fabrik.

världsarvet Engelsbergs bruk ligger i närheten 
och är en komplett bruksmiljö med mulltimmer-

I Fagersta kan du besöka världsarvet Engelsbergs bruk och Oljeön, världens 
äldsta bevarade oljeraffinaderi. Eller varför inte ta en sväng förbi ”Sveriges 
mest öppna hembygdgård” Fagersta Västanfors hembygdsgård. 

För mer information ring 0223-131 00, 
mejla turism@fagersta.se eller besök 
www.fagersta.se/turism.

hytta, smedja och herrgård i vacker parkmiljö. 
skulpturparken i ängelsberg har i år tema 
”föränderlighet”, se www.skulpturparken.se.

västanfors hembygdsgård har museistugor, 
café och handelsbod och ligger naturskönt 
vid strömsholms kanal. vill du vara mer aktiv 
kan du åka i fagersta cablepark på sjön Eskiln. 

Fagersta  – här får du livstid

väStManland
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Västerås Cityfestival  
29 juni–1 juli, Västerås
Under tre fantastiska dagar bjuds det på musik, 
marknadsstånd, karuseller, mat, artister och flera 
andra aktiviteter. 
www.vasterascityfestival.se

Västerås Summer Meet 
6–8 juli, Västerås
Flera bilar, mer musik och en större marknad än du 
kan föreställa dig. En folkfest  för Västeråsare och 
besökare. 
www. vasterassummermeet.se

Color Obstacle Rush 
15 juli
Färgsprakande löpevenemang med 15 häftiga hinder 
efter vägen. 
www.colorobstaclerush.se

Utomhusbio vid Lögastrand  
augusti 
Staden bjuder på två biokvällar under bar himmel vid 
Mälaren en helg i augusti. 
www.vasterascity.com

WSS Höstkroken Inshore 
8–9 september
En publikvänlig kappsegling på Västeråsfjärden. Tull-
husområdet och Tullhuskajen fylls av mässutställare. 
www.wss.se/hostkroken

Vad händer 
i Västerås
Juni

Juli

Augusti

September

Känn rushen i magen på Kokpunkten – Sveriges 
första actionbad. Boka ditt besök på visitvasteras.se
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Kokpunkten 
– upplev Sveriges första actionbad!
Hjärtat slår ett hårdare slag när du tar steget ut. Rushen i magen känns direkt 
på pulsen. Blodet i ådrorna strömmar lika snabbt som vattnet i den brantaste 
bana du åkt. Det här är det vi kallar badrenalin.

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

KoKPunKtEn är svErigEs första actionbad: 
en unik upplevelse med egendesignade attrak-
tioner i det ikoniska gamla ångkraftverket i 
västerås.

Kokpunkten är 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 situationer 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 förän-
drar Kokpunkten badmiljön, så att badgästerna 
därmed får uppleva hur badet förändras. 

KoKPunKtEns Historia börjar förstås där, när 
ångkraftverket togs i drift 1917 och försörjde 
inte bara västerås utan stora delar av sverige 
med kraft. från 1979 blev kraftverket bara 
ett beredskapsverk, och 1992 avvecklades all 
kraftproduktion. vad som skulle hända med 

Kokpunkten

Elbafärjan firar 100 år i Västerås. 
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2017 är Ett stort jubileumsår i västerås. reformationen firas stort 
och stadens domkyrka med tre stjärnor i guide Michelin fyller 500 i 
sitt nuvarande utseende. ica grundades här för 100 år sedan och H&M 
för 70 år sedan. i ångkraftverket som firar 100 år växer destination 
Kokpunkten fram med actionbad och steam Hotel. 

det var dessutom i västerås som den första pizzan serverades i 
sverige för 70 år sedan.  

besök västerås i sommar – det var här framtiden startade. 

Västerås 
– det var här framtiden startade
Västerås är en stad som sjuder av historia och nyheter i 
ett. En stad där du njuter av livet på och längs Mälarens 
strand. Här finns ett blomstrande restaurangliv och riktigt 
bra shopping. Västerås har besöksmål med stjärnor i Guide 
Michelin, här odlas det växter på taken i city och staden 
har till och med ett undervattenshotell. Det här är staden 
utan gränser!

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

Västerås

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

Hitta fler tips på www.visitvasteras.se.

byggnaden efter var inte klart – men strax efter 
att Peab tagit över ägandet byggnadsminnes-
förklarades ångkraftverket 1999. några år senare, 
2005, började de första tankarna på ett upp-
levelsebad ta form.

dEt Har LEtt oss fram till idag, där upplev-
else har blivit action, och där Kokpunkten 
inom kort ska bli ännu mer än ett actionbad; 
i de andra delarna av kraftverket planeras 
hotell, ett science center och en mötesplats 
för energi- och klimatfrågor. 

The Steam Hotel öppnar den 1 aug i det 100 år gamla 
ångkraftverket, i samma hus som actionbadet finns.

Missa inte drive in-bröllop 
under Västerås Summer Meet.

väStManland väStManlandHela denna bilaga är en                    annons från Provisa Sverige AB
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Ångans dag i Mariefred 
3 juni

Strängnäs hantverksmarknad 
6 juni

Dramatiserade stadsvandringar 
i Strängnäs
29 juni–3 augusti, torsdagar

Vikingafestival i Stallarholmen 
30 juni–2 juli

Sommarfestival i Strängnäs
13-15 juli 

NM i Food Truck i Mariefred
21–22 juli

SM för Gatumusikanter i 
Mariefred
12 augusti

Gruvans dag vid Skottvångs 
gruva
26 augusti

Läs mer om evenemangen på www.strangnas.se/
turism 
Med reservation för ändringar.

Turistbyrån Strängnäs & Mariefred

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 vind-
lande gångarna. gustav iii:s teater från 1700-talet 
och svenska statens porträttsamling med hed-
ersporträtten är några av höjdpunkterna. för 
mer information besök www.gripsholmsslott.se.

Ångtåget Mariefred – Taxinge
åk med ångtåg på östra södermanlands järnväg. 
den korta resan går till Läggesta, den långa till 
taxinge, med vacker utsikt över Mälaren och 
Mariefred. vi kan också rekommendera Lilla 
rundturen med ångtåg och ångbåt (lördag/
söndag under högsäsong). för mer informa-
tion, om priser och tider, besök www.oslj.nu.

Gripsholms slott – öppet15 maj–30 september, 
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 du hittar matnyttig information. 
I Strängnäs finns möjlighet för sällskap upp till sex personer att boka en Greet-
er, en social och kunnig person som gärna delar med sig av sina kunskaper om 
staden alldeles gratis.

Ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. 

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

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. 

Läs mer på www.kanotkungen.se. 

SöderManland

Vad händer 
i Strängnäs 
och Mariefred?
Juni

Juli

Augusti

HYRA BIL I SOMMAR?
STORT UTBUD AV BILAR TILL FÖRMÅNLIGA PRISER

Liten bil till litet pris, rymlig kombi, lyxig SUV, minibuss eller kanske en cabriolet?
Boka sommarens hyrbil på mabi.se för bästa pris. Glad sommar!

Boka innan midsommar på 
mabi.se för lägsta pris!

HYRBILAR SOM PASSAR DIG

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
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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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åLand är Minst lika fint i juni och augusti, fast 
lugnare än i juli. juni lockar med ljusa nätter 
och midsommarfirande, blommande natur-
skyddsområden och äppelodlingar. augusti 
erbjuder bästa badtemperaturen och mysiga 
evenemang i sensommarmörkret.

upplev lyxen av att ha en alldeles egen 
ö, helt för dig själv. det finns olika typer av 
öar att hyra. sviskär i närheten av silverskär, 
Lökskär i närheten av Hummelvik, vårdö, och 
gyllenklobb i närheten av sandösund resort i 
vårdö. bredvid bomans stugor i finström och 

6 700 öar – ännu fler upplevelser
Åland, det magiska öriket mellan Helsingfors och Stockholm. På Ålands över 6 700 öar och skär 
finns det svängrum för alla. Du kan till och med hitta en alldeles egen ö att bo på. 

glada Laxen på Kumlinge finns det också en 
egen ö som besökare kan hyra. vill ett säll-
skap hyra en större ö är silverskär ett utmärkt 
alternativ. de har även tio nybyggda stugor 
på grannön Klobben.

du kan även öluffa i den vidsträckta skärgården 
ombord på ålandstrafikens färjor. Eller kanske 
kombinera ett svalkande dopp med vandring 
runt fästningsruinerna i sund bomarsund.

i Mariehamn hittar du lilla holmens badplats 
med en barnvänlig strand med brygga, dykflotte, 
beachvolleyplan och ett roligt klätterskepp. 

Visit Åland 

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

Fishbait Rock Festival
16–17 juni, Stallhagen, Finström 
Rockfestivalen mitt på Åland. I år med artister som 
Sator, The Refreshments och The Vanjas. 
www.fishbaitrockfestival.com 

Postrodden
17 juni, Eckerö
Årlig roddtävling som varje sommar går mellan 
Eckerö och Grisslehamn. Det är fest och härlig 
stämning. I år är målgången i Eckerö.
www.sjofartsmuseet.se

Midsommarfirande på Åland
23 juni, över hela ön
Midsommar på Åland är unikt och en av de mest 
firade högtiderna. Varje by har sin egen stång som 
pyntas med lövade girlanger, kransar och annat fint. 
www.visitaland.com/midsommar-pa-aland

Rockoff festival
21–29 juli, Mariehamn
Årlig musikfest i Mariehamn. Mat och feststämning. 
På scenen i år står bland annat Toto, Europe, Hasse 
Andersson och Otto Knows. 
www.rockoff.nu

Vikingamarknaden 
27–29 juli, Saltvik
Vikingaäventyr för hela familjen. Möt skäggiga 
vikingar och smyckade kvinnor. Allt från strids- 
scener till musik på en av Europas största vikinga-
marknader. 
www.fibula.ax

Opera “Figaro 1917”
18–20 augusti, Mariehamn
Vacker klassisk opera, omskriven speciellt med 
anledning av Finlands 100-årsjubileum. 
www.visitaland.com

Käringsund Triathlon
25–26 augusti, Eckerö
Utmana kropp och pannben med ett triathlon i 
olympisk distans i Eckerös vackra natur. 
www.triathlon.ax

Vad händer 
på Åland
Juni

Juli

Augusti

Fo
to

: L
in

da
 E

rik
ss

on

Fo
to

: L
in

da
 E

rik
ss

on

ÅlandBest of: Åland

viLL du åKa På En dagskryssning till åland har 
Eckerö Linjen bekväma anslutningsbussar 
som tar dig till och från M/s Eckerö från ett 
flertal orter. 

ombord kan du njuta av god och vällagad 
mat i någon av fartygets restauranger samt 
låta dig underhållas av de populära kryss-
ningsvärdarna och gästartisterna. sommartid 
flyttar en del av underhållningen ut på soldäck 
där det bjuds på både livemusik och en strå-
lande utsikt över ålands hav. i den välfyllda 

taxfreebutiken Magasin Märket hittar du allt 
från kända parfymmärken och accessoarer till 
goda drycker och godis. 

vill du stanna längre på åland så erbjuder 
Eckerö Linjen ett brett utbud boendealternativ 
runt om på hela åland. välj att bo centralt på 
hotell, på ett charmigt gästhem på landsbygden 
eller i en stuga vid havet. du kan även boka en 
färdigpaketerad resa som inkluderar båtresa, 
boende och aktivitet som exempelvis fiske, golf 
eller äventyrsbad för hela familjen. 

Eckerö Linjen  – godaste vägen till Åland
På bara två glada timmar tar Eckerö Linjens fartyg M/S Eckerö dig från pittoreska Grisslehamn i Roslagen 
till natursköna Eckerö på Åland. En resa fylld med god mat, underhållning och vackra vyer över skärgården.

Eckerö Linjen

För mer information ring 0175-258 00
eller besök www.eckerolinjen.se eller
www.facebook.com/eckerolinjen
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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 fem 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 övernattnings-
stugor finns för den som vill ha tak över huvudet. 

i närheten av campingen hittar du även ålands 
jakt- och fiskemuseum, och viltsafarin – barnens 
favorit. 

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 vackert 
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 sju 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, tvättmöjligheter, 
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 nio kilometer från 
söderhagen till Eckerö golfklubb. 

Söderhagen 
Camping och 
Gästhem

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 emot i 

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.

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, smälter 
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!

sMaKbYn LiggEr Endast ett stenkast från 
Kastelholms medeltida slott i sund på åland.

smakbyn öppnades hösten 2012 och drivs 
av jenny och kocken Michael björklund, vin-
nare av titeln årets kock både i sverige och 
i finland.

smakbyn är en oas med god mat, dryck 
och framförallt trevlig samvaro. i restaurangen 
serveras rejäl smakrik mat baserad på råvaror 
från närområdet enligt säsong. Maten inspireras 
av kärleken till det nordiska köket.

i smakbyns eget bränneri produceras äppel-
vin, olika fruktlikörer samt starkare drycker. 
Här ordnas provsmakningar mot förhands-
bokning året runt, matlagningskurser på 
satta datum och privata kurser för grupper.

titta in på en fika, lunch eller middag med  
vänner och familj. Eller boka en konferens  
med middag och matlagningskurs eller dryckes-
provning för en trevlig dag med kollegorna. 
smakbyns mål är att hela tiden kunna bjuda på 
något nytt, gott och inspirerande.

Smakbyn – en rejäl upplevelse
Smakbyn är precis som namnet antyder en samlingspunkt för goda smaker. 
Här samsas för tillfället krog, bod, konferens och bränneri i naturskön omgivning. 

Smakbyn

För mer information och bokning ring 
+358 (0)18 436 66, mejla info@smakbyn.ax 
eller besök www.smakbyn.ax.
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soMMarävEntYr
På bara några mils avstånd ligger besöksmålen 
som adderar en stor dos spänning. En helt 
klart udda plats är falu gruva som bara måste 
upplevas irL. interaktiviteten lockar små och 
stora utforskare och miljön underjord får alla 
att häpna.

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

soMMarEn På idrE fjäLL erbjuder härliga 
fjällupplevelser, underhållande aktiviteter och 

Sprallig sommar i Dalarna 
Föreställ er barn och vuxna sittandes på trappan till stugan i dalaromantisk stil, med hallonsnåren precis utanför dörren. 
Hur känns pirret i magen när ni cyklar dressin på en nedlagd järnväg? Hur reagerar barnen när ni färdas genom historien, 
från medeltiden till 1800-talet på Zorns gammelgård i Mora? Och vilken färg får er häst vid besöket på dalahästtillverkningen 
i Nusnäs? Sök svaren själva i sommar. 

skön avkoppling. Här hittar ni flera mil leder 
för vandring och mountainbike, fjällridning, 
höghöjdsbana, inom- och utomhuspooler med 
rutschbanor och obegränsat med frisk fjälluft.  

Låt dig i soMMar inspireras av världskändisar 
som Karin och carl Larsson med familj. i sköna 
miljöer som carl Larsson-gården och verket i 
avesta är det lätt att ryckas med och känna hur 
skaparlusten vaknar till liv. 

orsa rovdjursParK bjuder på nära möten 
med mäktiga djur i naturliga skogsmiljöer. 
Här finns ett flertal lekplatser och stationer 
som är utformade för att barnen, på ett lek-
fullt sätt, ska kunna ta till sig kunskap om 
djur och natur.

i sKogarna utanför Mora bor faktiskt tomten 
och en hel del troll. trolska platser finns det 
gott om i dalarna. vandra längs trollstigar och 
leta efter mystiska väsen i trollskogar. 

barnEns MidsoMMar
En midsommar i dalarna handlar om en folkfest 
för små och stora med en uråldrig tradition 
i centrum. Människor samlas för att se den 
ståtliga majstången resas till fiolmusik, sång, 
ringdans och tal. 

KoM iHåg att skapa möjligheter till pauser 
under resans gång. fyll sommarlovet med skratt, 
bad och glass! den sköna sommarkänslan finns 
närmare än du tror – barnens dalarna väntar 
på er i sommar!

Vad händer 
i Dalarna?
Juni

JuliBest of:
Dalarna
Sommartid är aktivitetsutbudet stort i Dalarna, avstånden är nära 
och ni kan lätt fylla en sommarvecka med alla ingredienser som 
gör en lyckad semester –kultur, historia, utomhusaktiviteter och 
en massa roligt för barnen. 
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Sommarutställning – Zorn och 
Frankrike 
1 juni–20 augusti, Mora 
En utställning på Zornmuseet från de åtta år som 
Anders Zorn och hans hustru Emma hade sin adress 
i Paris, då Zorns internationella karriär tog raketfart. 
www.visitdalarna.se

Bergtagna – sommarteater på 
Lugnet 
10 juni–2 juli, Falun 
En myllrande familjeföreställning om mod, fördomar 
och rädslan för det okända.
www.visitdalarna.se

Dalhalla
16 juni–2 september, Rättvik
Under hela sommaren ordnas konserter på vackra 
Dalhalla. Se bland annat Sting, Veronica Maggio, 
Per Gessle, Malena Ehrnman och Helene Sjöholm.
www.dalhalla.se

Midsommar i Dalarna
22–25 juni, hela Dalarna 
Traditionellt firande med sång, fest, blommor och 
dans runt stången. 
www.visitdalarna.se

Vansbrosimningen
1–9 juli, Vansbro
Sveriges största öppet vatten-tävling där cirka 
16 000 simmare deltar i de olika tävlingarna. 
www.vansbrosimningen.se

Peace & Love
6–8 juli, Borlänge
Musikfestival för alla åldrar. På scenen i år står bland 
annat Miriam Bryant, Icona Pop och The Hellacopters.
www.peaceandlove.se

Idre Fjällfestival 
9–16 juli, Idre
Drive-in-bingo och hemvändardag på Idre Hem-
bygdsgård. Hantverksdag vid Lomviksgården.

Svenska Dansbandsveckan
16-22 juli, Malung 
Världens största dansbandsvecka med minst 
50 000 besökare. 
www.dansbandsveckan.se

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB dalarnaBest of: dalarna
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vandring
snöra på dig vandringskängorna och berika dig 
med en vandringsresa. i natursköna dalarna 
väntar leder som tar dig genom historisk mark 
bland fäbodar, bruksmiljöer och världsarv. 

vandringslederna går till toppar med vid-
underlig utsikt, genom flerhundraårig urskog 
och längs stigar till brusande vattenfall. 

Med en vandringskarta i handen får du svar 
på vart lederna går, svårighetsgraden och vilka 
sevärdheter som finns längs vägen. Eller så slår 
du följe med en lokal naturguide för att utforska 
dalarnas unika natur.

biKing daLarna 
vissa kallar det för rena cykelparadiset – med 

I Dalarnas finns historia och starka traditioner. På din resa genom landskapet möter du lämningar som minner om en annan 
tid. Här vandrar du längs leder i Carl Larssons och Gustav Vasas spår, här klättrar du i resterna av nedlagd gruvdrift och i fjällen 
möter du samernas berättelser. I Dalarna finns kontrasterna – de böljande rullstensåsarna i skogen, de öppna vidderna och 
den orörda vildmarken med urskog. Historien hålls levande och kulturen kan verka tidlös, den överlever alla trender. 

kända platser som idre, rörbäcksnäs och 
vasaloppsarenan. 

biking dalarna erbjuder dig som besökare 
högkvalitativa cykelupplevelser och möjlig-
heten att samla mil på nya leder. Läs mer på 
bikingdalarna.se.

fisKE
fisket i dalarna är varierat och erbjuder allt 
från öring i fjällvatten i norr till harr i de stora 
älvarna, sjöfiske i alla former samt abborr- och 
gäddvatten. 

flugan landar med precision strax ovanför 
den tilltänkta ståndplatsen. Precis i ögonblicket 
då flugan passerar känner du det välkända 
rycket och mothugget kommer som en reflex. 

Kanske är det öringens hårda kamp som väntar? 
förutom de fina förutsättningarna för flug-

fiske i dalarna ges även möjligheten till övriga 
fiskemetoder, både för dig med stor erfarenhet 
och för dig som är nybörjare.

ävEntYr
våga anta utmaningen. Låt adrenalinet pumpa 
och testa dina gränser. i dalarna finns gott 
om aktiviteter som utsätter dig för krävande 
prövningar. 

Kliv ner i gruvan i Hästberg som har fått 
nytt liv, paddla i sköna vattendrag eller känn 
pirret i magen när du klättrar på hög höjd. Eller 
sätt nya mål och anmäl dig och dina vänner 
till någon av dalarnas utmanande tävlingar.

Hitta ut och hitta hem 
bland Dalarnas rödfärgade gårdar, fjäll och orörda skogar

dalarna Best of: dalarna dalarnaBest of: dalarna

daLarnas saMEr Har en spännande kultur och 
historia och i idre hittar du spår från urminnes 
tider. Men tiden har inte stannat. Här finns också 
moderna företag som kombinerar renskötsel 
med samiska upplevelser, butik och café.

 och i dalaskogarna lever fäbodarna – med 
sina månghundraåriga anor – upp under som-
maren. Här kan du varva ner, njuta av miljön 
och uppleva arbetet på nära håll. 

MidsoMMar i fLEra vEcKor
Lagom till midsommar slår många av dalarnas 
besöksmål upp dörrarna för säsongen. Men 
om du skulle råka missa själva midsommar-
afton; misströsta inte! nästan varenda by med 
självaktning har sitt eget firande som pågår 
veckorna före och efter, och som bjuder på 
unika upplevelser. Efter midsommar har många  

Börja i Idre sameby i nordvästra Dalarna. Passa därefter på att besöka någon av våra uråldriga fäbodar samt att botanisera 
i Siljansbygdens allmogekultur och i inspirerande konstnärshem. Avsluta resan i industrilandskapet i söder där Avesta Art, 
Magasinet i Falun och Peace & Love-festivalen levererar det allra senaste och mest berörande i konst- och musikväg.

klassiska besöksmål högsäsong med flera gui-
dade visningar varje dag. 

sommardalarna bjuder också på ett rikt och 
imponerande konstutbud. dalarna art trail är 
guiden som tar dig till de mest spännande ut-
ställningarna – från små gallerier till museum 
och konsthallar i storformat.

sPännandE artistEr
dalarnas kultur handlar inte bara om det 
förgångna – och om oss själva. Magasinet i 
falun visar den uppmärksammade brittiske 
fotografen nick brandts bilder i juli och augusti. 
Han har vigt sitt liv åt att skildra östafrikas 
hotade djurliv. 

Musikentusiasterna har sedan länge bokat 
in Musik vid siljan, dansbandsveckan i Malung 
eller Peace & Love i borlänge, en mysig fes-

tival för alla åldrar med kvalitetsmusik från 
alla genrer. några av årets många spännande 
artister är Miriam bryant, Pauline skött, the 
Hellacopters och frida Hyvönen.

Många besökare kommer också att söka sig 
till dalhalla i augusti, nyfikna på hur Maria blom 
har tolkat catulli carmina och carmina burana. 
Hon är annars mest känd för sina filmer, bland 
annat Masjävlar. 

Mat är ocKså KuLtur!
ostar, choklad, öl senap och fräscha grönsaker. 
de allra bästa råvarorna från lokala leverantörer 
hittar du i gårdsbutikerna samt i hotell- och 
restaurangköken. att dalarna har blivit ett 
starkt restauranglän bevisades än en gång då 
sjutton av de restauranger som listades i årets 
upplaga av White guide finns just i dalarna.

Här kan du möta både renar och elefanter 

Elephants Walking Through Grass © Nick Brandt
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Här slår du läger med människor från hela världen. 
Du väljer själv om du andas in naturen, dofterna och kulturen 

långsamt eller i en spännande aktivitet. Oavsett vilket, törs vi lova att 
du tappar andan av den storslagna utsikten. 

Höga Kusten – alltid en nivå till.

10 000 år 
av nya utsikter

gäStrikland och hälSingland

Scandinavian Xperience

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

vissa sägEr att det är platsen som gör det; 
en spektakulär utsikt att vila ögonen på under 
cykelturen eller fler fåglar att skåda än någon 
annanstans. 

Här finns både hav och insjöar, skärgård 
och inland, vildmark och kulturlandskap, berg 
och dalar, skog och sandstränder, städer och 
levande landsbygd. 

Här finns en stor artrikedom av djur och 
natur tack vare Limes norrlandicus, den biolo-
giska norrlandsgränsen som går tvärs genom 
regionen. 

Här möts alltså nord och syd vilket gör att 
växter och djur som normalt inte trivs på samma 
ställen lever ihop sida vid sida.

Skandinavian Xperience 
– familjens sommar
Du kanske tror du sett det mesta av Sverige. Kanske har du istället missat  
det bästa? Det finns fortfarande resmål dit svenskarna knappt hittat själva. 
Platser som inte är tillrättalagda för turister, riktiga fynd! 

Vad händer 
i Gästrikland  
och Hälsingland?

Visor vid Rångsjön
• 6 juli, Magnus Carlsson
• 20 juli, Robert Wells trio
• 27 juli, Brolle

För barn
• Mulle Meck
 Boka ditt besök på Mulle Meck i Glada Hudik,
 då är du garanterad att komma in.
• Trolska skogen – vindlande stigar tar dig till  
 gästfria tomtar, ljuvliga älvor, en slumrande drake  
 och rakt in i trollfamiljens boning.

Fireball – årets nyhet
• En nervkittlande åkupplevelse för hela familjen.  
 Allt blir roligare med baklängesåk i Furuviksparken! 

Skärgårdturer med m/s Moa
• Upplev Söderhamns skärgård och följ med 
 på en härlig skärgårdstur med god mat.

Båttur till quizzkväll på Stenö
• Ta en härlig båttur i Söderhamns skärgård 
 ut mot den populära Quizzkvällen på Stenö

Djurskådning med Wild Nordic 
– Sveriges sydligaste gömsle
• I den mossiga tallskogen med stora stenblock
 kan en björn dyka upp när som helst.

Juli

Hela sommaren

 Din ”bucketlist” vid  
 besök i Höga Kusten•	 Skuleberget med Friluftsbyn, Via Ferrata, 

 Naturum, Skule Naturscen•	 Ulvön	med	en	tur	ut	med	Höga	Kusten-båtarna,		

 Ulvö Hotell och Lilla Salteriet
•	 Box	Whisky	–	Världens	nordligaste	whisky-	
 destilleri med besökscenter•	 Mjälloms	Tunnbröd	–	smaka	och	baka		 	

 tunnbröd på gammeldagsvis
•	 Flottfärd	på	Ångermanälven•	 Hemsö	Fästning	–	en	av	landets	bäst	bevarade		

 försvarhemligheter•	 Technicus	–	det	vetenskapliga	äventyrshuset

•	 Murberget	–	länets	friluftsmuseum
•	 Junsele	Djurpark	–	hälsa	på	de	vita	tigrarna,		

 vargarna och de ståtliga älgarna
•	 Paradisbadet-	äventyrsbadet	mitt	i	Örnsköldsvik

•	 Hallstabergets	friluftsområde	–	med	
 rullskidåkning, cykel och vandring
•	 Hernö	Gin	–	mitt	ute	i	skogen	produceras		
 världens bästa gin•	 Höga	Kusten	Leden	med	Skuleskogens

  Nationalpark•	 Och	mycket	mer	–	www.hogakusten.com

0771-26 50 00     HOGAKUSTEN.COM    
Höga Kusten är ett av Unesco utsett världsnaturarv!

10 000 år av landhöjning 



Vem du än är, vart du än ska.
Hela sommarsverige, barnpris fr. 33:-
Med vårt familjeerbjudande betalar barn fr. 33:- i 2 klass med SJ Snabbtåg. Två barn till och med 15 år  
betalar barnpris tillsammans med en betalande vuxen, som betalar fr. 195:-. På SJ InterCity/Regional  
är barnpriset 5:-. Gäller ej ombokningsbar resa. Köp på sj.se eller i vår app.

Malmö


