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Vinn fina sommarpriser i årets 

LÄSARTÄVLING

ROLIGA RESMÅL
för hela familjen!

Din bästa sommarguide!

BRÖDERNA 
TIMELL
Grilla med

mat kalender
smaker från norr till söder

Camping    Kultur    Ä  ventyr~~



2013 är det 50 år sedan Astrid Lindgren skrev den första 

boken om Emil i Lönneberga. Det firar vi genom att inviga nya 

Katthult den 16 juni. Förutom att hälsa på och leka med Emil, 

Ida och resten av familjen Svensson kan ni med egna ögon se 

hur det kunde vara på en typisk småländsk gård i slutet av 

artonhundratalet, med kor, getter, grisar, höns och andra djur. 

Ni kan naturligtvis också träffa Pippi Långstrump, Ronja 

Rövardotter, Bröderna Lejonhjärta och andra gamla bekanta 

från Astrid Lindgrens böcker. Ni kan besöka platser som 

Törnrosdalen och Junibacken, prova på hur det känns att vara 

liten som en pyssling, leva rövare i Mattisborgen eller bara stå still 

nere på marken och kika upp mot takåsarna, där självaste Karlsson 

på taket far omkring och tirriterar. Vi öppnar för säsongen  

9 maj. Välkomna!

www.alv.se 0492-798 00

UPPTÄCK GREVSKAPET GRÄNNA VISINGSÖ
– VARJE DAG ETT ÄVENTYR!

HÄR HITTAR DU ETT RIKTIGT SOMMARLAND... 
SOM ÄR ETT PARADIS FÖR BARNEN... 
Här kan barnen utforska slottsruiner, spana i skogarna, bada, 
uppleva Andrées ballongäventyr och lära sig baka polkagrisar. 
Och mycket mer. Alltid något nytt och spännande att upptäcka 
i barnens eget grevskap. Ett äkta småländskt sommarland!

MED FANTASTISK NATUR...
Naturupplevelserna står i kö i grevskapet. Vandra, cykla, 
ta en båttur. Eller kanske rent av en � ygtur med ballong? 
I grevskapet hittar du ett fantastiskt utbud för naturälskaren. 
Ta dig tid att riktigt njuta av sommarens landskap!

MED MUSIK, KULTUR OCH HISTORIA...
I sommar bjuds exempelvis på Allsång i Gränna hamn med 
artister som Bonnie Tyler, Sarah Dawn Finer och Johnny Logan. 
Det blir Bluegrassfestival på Grännaberget, Tornerspel och en 
ny frilu� steater på Visingsö om öns medeltida kungar. 

NYHET! UPPLEV MER – OCH SPARA PENGAR!
Grevskapskortet erbjuder fria resor med Visingsötra� ken, fri entré till Grenna Museum 
med Andréexpeditionen och Polarcenter, plus rabatter på aktiviteter, shopping, kaféer, 
restauranger och hotell. Kortet gäller 48 timmar och säljs på turistbyråer, Grännastrandens 
camping och de � esta hotellen. Välj mellan personligt kort eller familjekort!

Välkommen att upptäcka och uppleva grevskapet Gränna Visingsö!

www.grenna.seLäs mer: 
grevskapskortet.se

OCH POLKAGRISAR FÖRSTÅS!
Gränna är Polkagrisens huvudstad och den 9–10 augusti avgörs 
Polkagris-VM, eller Candy Championships, som det numera 
heter, i Gränna. Var annars? Evenemanget leds av Lasse Kronér 
och � nalen går av stapeln i Gränna hamn. Känner du sötsuget?

Läs mer: Läs mer: 
grevskapskortet.segrevskapskortet.se
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När sommaren är på intågande väcks stora planer till liv. Med det varma 
vädret och de ljusa nätterna ser vi oändliga möjligheter. Och det med 
rätta – sommaren bjuder på en mängd aktiviteter, upplevelser, besöksmål 
och skratt. Vi på Semestertips vill guida dig till det gottaste av det gottaste. 
Därför har vi samlat några av våra favoriter i årets utgåva. Eller vad sägs om 
grillkvällar med bröderna Timell,  camping med gäddsafari, Sveriges vackraste 
vägar och en stor kalender över sommarens bästa mathändelser. 

Som körsbäret på sommargrädden ger vi dig så klart också alla våra 
favoritdestinationer, från Skåne i söder till Lappland i norr. 

Trevlig läsning och ha en underbar sommar!

Linda Eriksson
Redaktör

Det gottaste av det gottaste!
OMSLAGSFOTO

Astrid Lindgrens Värld
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Du har väl inte missat...
…att Sverige äntligen har fått sitt första museum 

helt tillägnat nationalklenoden ABBA?! 
ABBA the museum öppnar 2013 och ligger mitt 

emot Gröna Lund på Djurgården. Här får du veta 
allt om gruppen och dess medlemar, sjunga 

med i sångerna och minnas ABBA:s glansdagar. 
Ett måste! 

www.abbathemuseum.com

I år har nöjesparkerna slagit på stora trumman och satsar på nya, 
spännande attraktioner. Sommaren 2013 har goda möjligheter 
för både värme i hjärtat och pirr i magen! Här är några nyheter 
som du inte vill missa.

Högt över havet…
Världens högsta slänggunga – Eclipse – blickar ut 
över Djurgården och bara väntar på att få ta dig 
med på en hisnande färd. Gröna Lund har gått 
all in och ger Eclipse som en present till parkens 
besökare när man i år firar 130 års jubileum.  

Här svävar du 121 meter över vattenytan i en 
maxfart av 70 kilometer i timmen. Som tur är sit-
ter man två och två, så kanske du ska se till att ha 
någon att hålla i handen under färden. 
www.gronalund.com

Skuttar bäst som skuttar sist
I år öppnar Liseberg det sprillans nya barnområdet Kaninlandet. Kaninernas eget 
land är 10 000 kvadratmeter stort och har inte mindre än nio nya attraktioner, som 
Kaninlandsbanan, Bushållplatsen och Hissningen. Här finns också en ny teater-
scen, Kvarnteatern. Och den hungrige kan mumsa pannkakor i Plättlagat, ta en 
smörgås i Mackasinet eller ta med sig egen matsäck. Skratt, skutt och lek utlovas!
www.liseberg.se

 
I Katthult i Lönneberga bor Emil. Och i år fyller den busige pojken 50 år. Så länge 
sedan var det som Astrid Lindgren skrev böckerna om Emil. Detta firar man så klart 
på Astrid Lindgrens värld med det nya området Katthult. Här kan du träffa Emil, Ida 
och resten av familjen. Ta del av Emils hyss, besök en gammaldags bondgård och 
glöm inte att titta in i Emils snickarbod. Hipp hurra för Emil – förgrymmade unge! 
www.alv.se

Nöjesparker
Nyheter

FÖRGRYMMADE UNGE!!

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:-

Sommarlov med 
familjen i egen stuga, 
från 92:-/natt*

*Prisexempel gäller 29/6 - 6/7 i hus 42833 
i Bohuslän per person och natt vid 9 personer

Läs mer och boka på

031-15 52 00
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Camping 2013 handlar om så mycket mer än trangia- 
kök, myggnät och liggunderlag. Eller vad sägs om 
att åka timmerflotte i Värmland, smaka på sur-
strömming vid Höga Kusten och snorkla med  
gäddor i Dalarna? Allt detta, och mycket mer, får vi 
ta del av i det nya reseprogrammet Gone camping. 
Text: Linda Eriksson

CAMPAREN HAR ÄNTLIGEN tappat sin töntstämpel 
och är idag en av de trendigaste semesterfirarna. 
Varje år har svenska campingplatser drygt 14 
miljoner gästnätter. På SCR (Sveriges Camping- 
och Stugföretagares Riksorganisation) har man 
länge och framgångsrikt marknadsfört svensk 
camping. 

I år har SCR tillsammans med HRF (Hus-
vagnsbranschens Riksförbund) producerat 
reseprogrammet Gone camping, med tips inför 
semestern. Programledare för serien är rese-
journalisten Martin Örnroth från Silverbullet 
Film, som vi kunnat se i TV4:s När & Fjärran. 
Under tio veckor har vi fått följa Martin när han 
besöker svenska campingplatser. Och han har 
inte legat på latsidan. 

Martin har för första gången i sitt liv stuvat 
in sig i husvagn och husbil för att resa Sverige 
runt. Han har testat det mesta som svensk 

För dig som missat Gone camping. 
Besök www.camping.se/gonecamping.
Nästa år kommer en ny säsong av programmet.
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camping erbjuder i form av äventyr, avkoppling 
och pirr i magen. 

Semester i Sverige - är det underskattat?
– Ja, det tycker jag. Det kan nog dels bero på att  

vi svenskar är soldyrkare och att sommarsäsongen 
här hemma är ganska kort. Och dels på att vi har 
någon tanke om att ju längre bort vi åker, desto  
bättre semester får vi. Men det stämmer ju inte. Det 
finns otroligt mycket att se och uppleva här hemma. 

Vad har du lärt dig om svensk camping under 
de här veckorna? 

– Jag hade ingen som helst erfarenhet av camping- 
livet, och det var också lite av idén – att gå in med 
öppna ögon. Det är först när man upplever camping-
en som man också förstår hur stort det är. Det är ju 
en hel rörelse! Det var en helt ny, men spännande 
värld för mig. 

Vad är det roligaste du har varit med om den 
här tiden? 

– Jag hade ett ganska hektiskt schema och fick 
prova på en massa udda äventyr och upplevelser. 
Bland det mest intressanta var att äta surströmming 
på Höga Kusten. Surströmming lämnar ju ingen 
oberörd. Jag pratade med Ruben från Surströmming- 
ssällskapet om den här traditionen och det var 
otroligt intressant. Ett annat oförglömligt ögonblick 
var när jag fick sväva ljudlöst över Ale stenar i ett 
skärmflyg.

Vilket intryck har du fått av de campare du mött? 
– Många TV-program vill ju gärna skapa en ”nörd-bild” av campare, men 

den bilden är inte representativ för camparen i allmänhet. Mitt intryck av 
campare är att de är väldigt sociala. De gillar att umgås och hjälpa varandra. 
Jag som är novis på området kände mig ibland lite vilsen, men fick fantastiskt 
bra hjälp från mina medcampare. 

– Det var ju en ganska bister sommar förra året för den som gillar sol-
sken, men camparna är mycket positiva. Och det är faktiskt ganska mysigt 
att sitta inne i en husbil, poppa popcorn och kolla på en film medan regnet 
smattrar på husbilstaket…

Det är först när man upplever 
campingen som man också 

förstår hur stort det är.

I det nya reseprogrammet Gone camping har 
resejournalisten Martin Örnroth testat svensk 
camping, med allt från lyx till vildmark. 
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Campingen har länge legat i topp hos svenska semesterfirare, så 
även 2012. Antalet gästnätter på svenska campingplatser var 14 
miljoner förra året, och minskade bara marginellt med 2,8 procent 
jämfört med 2011. En stor del av minskningen kan förklaras av att 
tältgästerna skydde regnet och backade med hela 15 procent. 

Och under juni-augusti toppade campingplatserna boende-
ligan med 46 procent av gästnätterna. 

– Siffrorna visar tydligt att svensk camping är en produkt som 
kan trotsa både lågkonjunktur och det sämsta sommarvädret på 
många år. Gästerna på de svenska campingplatserna växlar upp 
från tält till stuga eller husbil och kan fortfarande njuta av friheten 
och servicen på en campingplats, men slippa vara utsatta för 
dåligt väder, säger Lars Isacson, vd SCR, Sveriges Camping- och 
Stugföretagares Riksorganisation.

En tydlig trend är dock att allt fler av campinggästerna bor i 
husbil och stuga. Förra året ökade husbilsnätterna med 4 procent 
och stugboendet med 5 procent jämfört med året innan.

– Husvagnarna är fortfarande populärast och 70 procent av 
camparna väljer den formen. Husbilarna är på frammarsch och 
framförallt bland de lite äldre semesterfirarna, säger Lars Isacson.

Att stugboendet ökar hänger ihop med långsiktiga satsningar 
från branschen, som har resulterat i att campingplatserna i dag 
står för 60 procent av alla kommersiella stugor i Sverige.

– Svenska campingplatser är ryggraden inom svensk turism 
och moderna campingplatser har mycket att erbjuda dagens 
gäster i fråga om service, aktiviteter och förstås underbara miljöer. 
Nu siktar vi på ännu fler gäster det här året.

Camping 
– vår favoritsemester

3Den kommun som toppade listan över flest gästnätter på 
campingplatser förra året är Borgholm med nära 802 000 gästnätter. 
På andra plats kommer Varberg med drygt 530 000 och som god trea 
kommer Strömstad med drygt 495 000 gästnätter.

Camparnas topp

KONSTVÄGEN SJU ÄLVAR
Storjola-Holmsund (E 12 samt väg 92 och 1052)
Konstvägen Sju Älvar sträcker sig de 35 milen från kusten i Holmsund till Borgafjäll i 
Södra Lapplandsfjällen. Under resans gång korsar du de sju älvarna Vindelälven, Ume 
älv, Öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och Saxälven. Väl framme har 
du varit med om något alldeles unikt. Längst med Konstvägen Sju Älvar är tolv olika 
konstverk utplacerade, alla med en historia. 

Flera av konstverken är utplacerade på ett sätt som även förhöjer naturupplevelsen. 
Längs med vägen hittar du också en hel del andra aktiviteter. 

Utställningen är ett samarbete mellan de fem kommunerna Umeå, Vännäs, 
Bjurholm, Åsele och Dorotea. Idag, 16 år efter det första konstverket planerar man 
för konstverk nummer 13, som placeras i Borgafjäll.

KOPPARLEDEN
Falun via Särna till norska gränsen (väg 70)
Kopparleden är en 40 mil lång, historisk väg som går mellan de två gamla koppar-
städerna Røros i Norge och Falun i Sverige. Båda finns med på UNESCO:s världsarvs-
lista. Kopparleden är också en gammal pilgrims- och fraktled med Trondheim som 
mål. Vägen passar perfekt för både en kortsemester, långweekend eller en längre resa. 

Kopparleden kallas ibland ett nordiskt tvärsnitt, och det med rätta. Här färdas 
du genom ett skiftande och storslaget landskap. Från slätterna söder om Falun 
och Borlänge, via de gnistrande sjöarna Runn och Siljan, över Dalälven, de djupa 
dalgångarna och blånande bergen. Fortsätt vidare upp till fjällvärlden med sina 

Vad passar väl bättre på sommaren än att fly stan och bege sig ut på roadtrip! 
Skippa de stora Europavägarna och passa på att göra vägen till ett resmål i sig 
själv. Här är tre av Sveriges vackra vägar! 

Sommarens bästa

nationalparker, Sveriges högsta vattenfall och så 
vidare in i Norge med fjälltoppar ända upp mot 
1750 meter! Kopparleden är väl värd en sommar-
semester. 

BLÅGRÖNA VÄGEN
Vägen mellan Dingel och Halden (länsväg 165, 
norska Fylkesvei 22) 
Färdas genom Bohuslän men byt ut E6 mot 
natursköna länsväg 165, längs Bullaresjöarna. 
Blågröna vägen är drygt sju mil lång och du kan 
köra hela vägen från Dingle i söder till Halden i 
Norge. Längs vägen finns flera sevärdheter, du 
passerar Håby och Östad, samt kör längs med de 
vidsträckta Södra och Norra Bullaresjöarna. Här 
finns både badplatser och campingplats. Gör ett 
snabbstopp eller övernatta och stanna länge! 
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Kopparleden med Siljan som följeslagare.

Spegelglaskyrkan på Stormyra av Kent Karlsson, längs med 
Konstvägen.
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Text: Linda Eriksson

Förra årets, milt sagt, trista väder avskräckte inte camparna. 
Siffror från SCB visar att camping fortfarande är en orubblig 
semesterfavorit hos svenskarna.
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6–8 personer

400 g inläggningssill
1 morot
1 rödlök

LAG
1 ½ dl vatten
1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12 %)
10–12 kryddpepparkorn
2–3 lagerblad

Lägg alla ingredienser till lagen i en kastrull och koka i
några minuter. Låt svalna.
Skär filéerna i fina gaffelbitar och lägg dem i en glasburk.
Skala och skär moroten och löken i fina skivor och lägg ner
dem i burken.
Häll över lagen och låt sillen stå i minst 1 dygn före 
servering.

Martins inlagda sill
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Bröderna  Tim ell
Grilla med

DET ÄR EN AV försommarens 
varmaste dagar i Stockholm. Jag  
sitter vid ett bord på restaurang 
Riche och väntar på Anders Timell, 
mångsysslaren som spenderar sina 
morgnar i Mix Megapol, och sina 
kvällar i livlig restaurangmiljö. An-
ledningen till vårt möte är att Anders, 
tillsammans med storebror Martin 
Timell, precis gett ut en egen kokbok.

Varför blev det en bok om just 
grillning? 

– Jag gillar verkligen att grilla, och 
jag jobbar ju med mat. Vi grillar ofta 
tillsammans på sommaren och är 
stora gäng, särskilt på midsommar. Då 
kan vi vara uppemot 40-50 personer. 

– Grillen är viktig som samlings-
punkt. Det mysiga med grillning är 
att det tar lång tid att laga mat, man 
sätter på grillen, allt får ta tid och 
man umgås. Det är svårt att samlas på 
samma sätt runt en spis, säger Anders. 

Och det är ju sant. Att kunna sitta 
utomhus, som vid stugan, ger också 
lite extra skimmer över grillkvällarna. 
Anders har också ett härligt hörn 
vid sitt hus som enligt systrarna är 
Sveriges mest fotograferade. Där är lä 
och lagom kvällssol.

– Det är mysigt att kunna sitta ute, 
och samla en massa folk. Det blir lite 
exotiskt också. Sommaren här hemma 
bjuder ju inte alltid på så många fina 
dagar, som vädret är idag till exempel, 
säger han och kisar mot solen. 

– Då är det ju fantastiskt att kunna 

Ingen har väl missat att 
Bröderna Timell har gett 
ut en bok på temat grilla. 
Och genast väcks ju en 
massa frågor om Anders 
Timell som grillmästare! 

4 personer

1 ½ kg lammracks
ört- och citronmarinad
2 vitlöksklyftor
1 dl  finhackade blandade färska örter, t ex rosmarin, 
timjan, basilika
4 msk olivolja
1 citron
1 tsk grillkrydda
salt och peppar

CHÈVREKRÄM
200 g chèvre
1 dl lätt crème fraiche
1 msk  flytande honung

Skala och finhacka vitlöken. Blanda den med örterna
och olivoljan. Tvätta citronen noga och riv skalet på den
fina delen av ett rivjärn. Blanda ner det rivna i oljan och
tillsätt grillkrydda. Smaka av med salt och peppar. Häll 
marinaden över köttet och låt stå i minst 30 minuter.

Smula ner chèvren i en skål och blanda med crème 
fraiche och honung till en slät kräm.
Grilla lammköttet i ca 10 minuter på varje sida om det 
ska helgrillas, i 2–3 minuter på varje sida om det ska 
grillas styckvis. Själv föredrar Anders att dela dem.
Servera de nygrillade racksen med chèvrekräm och en 
god sallad.

Anders ört- och citron- 
grillade lammracks

ta vara på dem ända fram till kvällen, 
som man gör när man grillar. De dagarna 
kommer man också ihåg mer än en vanlig 
novembermiddag, konstaterar han.

Vem gör vad vid grillen? 
– Oftast är det jag som grillar, Martin 

sköter väl det andra. Han har de största  
grillarna också. Jag har en vanlig klotgrill. 

Så du sköter grillen. Vad gör Martin då?
– Nja, han tar det lugnt, socialiserar lite 

och snackar om sina senaste byggprojekt. 
Han har förmodligen byggt altanen vi sitter 
på, säger Anders med en glimt i ögat. 

Kol eller gas? 
– Jag hatar gasgrill! Det måste vara kol. 
Hur viktiga är tillbehören? 
– Jätteviktiga! Framförallt alkoholen. 

Haha! Nej, men några goda viner till är 
ju viktigt. Och kanske nån röra, tsatsiki, 
jag älskar vitlök. Men allra viktigast är ju 
såklart sällskapet! 

Slutligen, har du 
någon favorit- 
semester? 

– Jag delar tiden  
mellan stan, landet 
och golfbanan. Jag 
är gärna i Sverige 

på sommaren. Åhus är väldigt fint. Båstad 
är också mysigt, men inte när det är tennis- 
vecka. Och hela Gotland är en favorit. 
Särskilt stränderna i söder. Helst vill jag 
ha en sommar som är så varm så man 
tröttnar på det. En sån där sommar som 
man njuter av ända till jul! 

“Grillkvällarna kommer 
man ju ihåg mer än en 

vanlig novembermiddag.

Boken “Grilla med Bröderna Timell” ges ut av Bonnier Fakta. www.bonnierfakta.se

Text. Linda Eriksson
Foto. Stefan Wetainen
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Juni
Smaka på Stockholm 
5-9 juni, Kungsträdgården Stockholm. 
Smaka på Stockholm. Första veckan i juni är 
det stor matfest i Kungsträdgården.  Smaka på 
Stockholm har nästan en halv miljon besök-
are varje år – försommarens måste! Mat och 
dryck är temat, men det blir också tävlingar,  
artister och spännande kockdueller. 
www.smakapastockholm.se 

Sillens dag 
6 juni, Klädesholmen. 
Sillen ska firas! Och då passar det väl bra 
att göra det på Sveriges nationaldag! Det 
blir sillunch på hamnpiren, lokal marknad, 
tillverkning av egen midsommarsill, sill-

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

tunnerace, musik och mycket mycket mer. 
www.vastsverige.com 

Primörpremiär
6-9 juni, Gotland. 
Hela Gotland öppnar sina armar under 
primörpremiären. Besök öppna gårdar runt 
om på ön, en stor marknad på Stora torget i 
Visby och primörmiddagen på Wisby hotell. 
www.primorpremiar.se 

Restaurangvecka 
6-16 juni, Båstad. 
På Bjärehalvön är det tradition att krögare 
bjuder in till en prisvänlig och spännande 
försmak av sommaren. Titta förbi eller häng 
kvar ett tag!
www.bastad.com

Juli
Almedalsveckan 
30 juni-7 juli, Visby. 
Denna vecka handlar inte bara om politik. 
Det är även stort fokus på gotländska rå-
varor och gotländsk mat. Inte minst i år 
när Gotland är Matlandethuvudstad. 
www.almedalsveckan.info

Kräftfestival
10-14 juli, Glommen.
Sveriges största kräftfestival drar igång 
för 18:e gången. Här bjuds på färska 
havskräftor, musik, hantverks- och knalle-
marknad, tivoli, loppmarknad, Kräftloppet 
och mycket mer. 
www.halland.se/evenemang

Ölprovning
12 juli kl. 19, Torpöns färjeläge i Tranås. 
Ölprovning – Europa vs USA. Öl från Europa och USA pre-
senteras av Bobo Norrlin som ger dig värdefull och rolig 
kunskap! Kvällen avslutas med god mat.
www.torponsfarjelage.se 

Makrillfestivalen
13 juli, Bua. 
Samhället Bua utanför Varberg välkomnar dig till bygdens 
största arrangemang – Makrillfestivalen. Testa paradrätten  
stekt makrill och potatismos. Dagen bjuder bland annat på 
knallar, lotteristånd och tivoli. 
www.halland.se/evenemang 

Hallondagarna
13-14 juli, Hallongården, Trelleborg.
En hel helg ägnas åt det röda hallonets underbara 
smak. Årets hallonrätt serveras, du kan provsmaka olika  
hallonsorter, handla hallonprodukter och mycket mer. 

Vikingamarknad
26-28 juli, Kvarnbo. Åland.
Vikingamarknaden på Åland har blivit en folkfest med 
cirka 10 000 besökare varje år. Självklart träffar du här 
skäggprydda vikingar och tidsenligt smyckade kvinnor i 
vackra dräkter. Sång och musik i vikingastil varvas med 
nervkittlande vapenlekar och träning i stridskonst. Och 
som grädde på moset går även maten i vikingastil! Och 
det finns mycket gott att välja på kan vi lova!
www.fibula.ax

Augusti
Ålafestivalen 
3 augusti, ålabodarna i Åhus.
Det blir ål för hela slanten när det är Ålafestival i åla- 
bodarna i Åhus.  Bland annat ska Årets Ålakung utses! Åla 
dig hit vettja! 
www.alafestivalen.se 

Krusbärsfestivalen
3 augusti, Skillinge. 
Krusbärsfestivalen i Skillinge är en fest för stora och små 
– fastboende såväl som gäster från när och fjärran. Krus-
bärstävling, krusbärscafé, tipspromenad, lotterier, krus-
bärsteckningstävling med mera. Missa inte Best in Show, 
där det vackraste bäret koras. 
www.skillinge.com

Karlskrona Skärgårdsfest
3-4 augusti, Karlskrona. 
För första gången ordnas Karlskrona Skärgårdsfest med 
bland annat matgata och matmarknad. Här möter världs- 
arvets unika historia den moderna stadens puls. Festen 
inleds med kroppkakekalas! 
www.karlskronaskargardsfest.se 
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Skördefest Österlen 
4 augusti, Svenstorp/Tosterup. 
Skördemat från trakten, barnaktiviteter, 
gammeldags marknad med munkar och 
karameller och en stor hantverksutställning. 
Du bjuds på med sång, musik och dans.
www.skordefestosterlen.se 

VM i polkagrisar
9-10 augusti, Jönköping och Gränna.
Hur härligt låter det inte med Polkagris-VM! 
Passa på att besöka den randiga tävlingen i 
år! Under en semifinal i Jönköping väljs de 
fem bästa bagarna ut för den stora finalen 
på Vätterscenen i Gränna. Polkagris-VM har 
pågått sedan 1994 och endast lokala bagare 
har tävlat. Nytt för i år är att tävlingen blivit 
internationell! Konferencier är Lasse Kronér.
www.candychampionships.com

Matvandring 
9 augusti, kl 18.30, Lojsta Slott.
Matvandring på Lojsta Slott. Historisk mat-
vandring på Lojsta Slott med en avslutande 
buffé. Lär dig mer om de ursprungliga got-
ländska spannmålen, enkorn, emmer och 
spelt som odlats på Gotland sedan brons-
åldern och nu kommer till heders igen för 
sin goda smak.
www.lojsta.se

Whiskyprovning 
16 augusti kl. 19, Torpöns färjeläge i Tranås. 
Whiskyprovning – Japan vs Skottland. 
Bobo Norrlin som har stor kunskap i om-

rådet guidar dig genom två av världens 
bästa whiskyländer. Kvällen avslutas med 
god mat.
www.torponsfarjelage.se 

Malmöfestivalen 
16-23 augusti, Malmö. 
Mat från all världens hörn kombineras 
med musik, teater, marknader, konserter, 
konstupplevelser, författarsamtal, barn- 
och familjeäventyr, roliga sporter och 
mycket mer. 
www.malmofestivalen.se

Fiskens Dag
18 augusti, Fiskehamnen i Herrvik. 
Fiskare visar olika aktiviteter, försäljning 
av fisk och fiskprodukter, tävlingar, mat-
tält och mycket mer!
 www.hush.se

Öl & Whiskymässa 
23-24 augusti, Falkenberg. 
2013 får bryggeristaden Falkenberg en 
egen Öl- & Whiskymässa. Missa inte 
premiären av mässan i Falkhallen med 
många intressanta utställare, provnings-
ledare, föreläsare och övrig underhållning. 
www.halland.se/evenemang 

Vingårdsloppet
24 augusti, Åhus Vingård. 
Motionslopp mellan två vingårdar och 
öppet hus med provsmakning av gårdens 
viner. Vingårdsloppet i Åhus är Sveriges 

första Vingårdslopp, efter den franska 
förebilden Medoc Marathon. Spring, njut 
av den skånska sommaren och upplev 
goda viner.
www.vingardsloppet.se 

Matfesten i Skellefteå 
29 augusti - 1 september, Skellefteå.
Norra Sveriges största matevent 
pågår i fyra matglada dagar. Strosa  
runt bland dofterna på Måltids-
marknaden, provsmaka dina favoriter, 
inspireras av kockdueller, handla lokal- 
producerat i saluhallen eller häng i  
restaurangtälten. 
www.matfesten.se

September
Skördefest i Dalarna 
6-8 september, Dalarna. 
Under skördefesten händer flera olika arr-
angemang runt om i Dalarna. Öppet hus, 
marknader och god mat med cirka 150 med-
verkande mataktörer runt om i Dalarna.  
Alltid med den goda maten i centrum. 
www.skordefest-dalarna.se 

Gotlands Skördefestival
7-8 september, Lövsta i Roma. 
Det är dags att uppleva Gotland i skördetid!
Njut gotländsk mat från jord till bord och 
möt producenter, förädlare, krögare och 
andra matentusiaster. Du kan äta och dricka  

gott på krogstråket, lyssna på intressanta 
föredrag och härlig musik! 
www.gotlandsskordefestival.se 

Hummerpremiär 
23 september, Resö.
Dags att plocka upp den första hummern!
www.vastsverige.com 

Sveriges största skördefest
26-29 september, Öland. 
Ön bjuder in till sin 17:e skördefest och du kan 
njuta av odlarårets resultat. Affärer, gårds- 
butiker, restauranger och caféer säljer och 
serverar nyskördade och förädlade läcker-
heter. Totalt bjuder skördefesten på drygt 
900 aktiviteter över hela ön.
www.skordefest.nu

Löj- och löjromspremiär
27-29 september, Jopikgården, Hindersön. 
Följ med Hilda af Hindersön från Lövskär ut i 
Bottenvikens skärgård och historiska Jopik-
gården. Här serveras en femrättersmeny 
med både klassiker och egna skapelser av 
färsk siklöja och löjrom. 
www.jopik.nu 

Äpplemarknaden i Kivik
28-29 september, Kivik. 
Årlig skördefest på Hamnplan i Kivik. Äppel-
tavla av Emma Karp Lundström, provsmak-
ningar, försäljning av äpplen, underhållning, 
Öppet hus på Kiviks Musteri och mycket mer.
www.applemarknaden.se

Hela sommaren
Bondens Marknad, 
Bondens egen marknad, Västerås. 
På Bondtorget i Västerås pågår Bondens 
marknad. 1 juni, och därefter söndagar från 
och med den 27 juli till och med 5 oktober. 

Bondens egen marknad. Linköping.  
Varje lördag från den 18 augusti till 15 okto-
ber kan du handla närodlat.
www.bondensegen.com

Siken i Kukkolaforsen 
Varje tisdagskväll 25 juni-6 augusti 
samt 27-28 juli.
I Kukkolaforsen har sikfisket en lång historia, 
och metoden för fångsten, sikhåvning, har 
anor från 1500-talet. Här kan du själv halstra  
siken över öppen eld i halstringsboden och 
lyssna på sanna och osanna historier om 
livet vid forsen. Den 27-28 juli lockar den 
traditionella Sikfesten med aktiviteter för 
hela familjen.
www.kukkolaforsen.se 

Destillerivisning i Gävle
Precis utanför Gävle ligger Mackmyras nya 
och 35 meter höga destilleri. Förra året 
utsågs det svenska destilleriet till Europas 
bästa och under hela sommaren erbjuder  
man dagligen guidade visningar bland 
kopparpannor och whiskyfat. Passa även 
på att testa deras nya restaurang. 
www.mackmyra.se  
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Tävla och vinn!
Semestern är räddad – Semestertips har plockat ihop finfina sommarpriser som bara 

väntar på att hamna i rätt händer. Ta på dig solbrillorna, sätt dig tillrätta 
i bersån och dra in sommarluften i ett djupt andetag. Nu är det dags att tävla!

För att vinna behöver du bara läsa Semestertips riktigt, riktigt noga. Och ha en gnutta tur.

Vi vill att du svarar på tre frågor:
1. Emil i Lönneberga jubilerar i år! Hur många år fyller den förgrymmade ungen?

2. Anders Timell gillar att grilla. Men föredrar han gasol- eller kolgrill?
3. Vad tycker du är bäst respektive sämst med årets Semestertips? Berätta! 

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se eller via posten till Provisa Sverige AB/Svenska Semestertips, 
Strandvägen 19, 114 56, Stockholm. Vi vill ha ditt svar senast 26 juni. Vinnarna meddelas under vecka 27. 

Lycka till!

Låt dig inspireras av de färgsprakande 
bröderna Timell! Lägg något nytt på 
grillen, eller piffa till dina beprövade 
recept. Boken ”Grilla med bröderna 
Timell” ges ut at Bonnier Fakta och vi 
har kommit över tre exemplar, som 
ska lottas ut! 

Grilla med
Bröderna Timell

En dag med 
Astrid Lindgrens sagor

– ÄNTLIGEN BLEV DET vår tur. Vi har 
kommit på andra plats två år i rad nu, 
så det var verkligen tredje gången gillt, 
säger Susanne Welin-Berger, som är  
projektledare för Matlandethuvudstaden. 

Tävlingen Årets Matlandethuvudstad 
ska lyfta fram det goda arbete som bedrivs 
i hela Sverige i dag.  

– Gotland har arbetat med att utveckla 
matområdet sedan mitten av 80-talet. 
Arbetet har lett till att företagen utvecklas, 
samarbeten startats och toppkrogar har 
växt fram. 

EN DEL AV JURYNS motivering lyder: ”På 
Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med 
stark koppling till en nyskapande livs-
medelsförädling. Här finns högklassiga 
restauranger, naturnära måltidsupplevelser 
och en strävan att öka andelen lokala 

Bland åtta finalister utsågs Gotland som vinnare av Årets Matlandethuvudstad 2013.  
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson delade ut priset tidigare i år.

råvaror i den offentliga maten…”
– Råvarorna på Gotland har en alldeles 

egen smak och karaktär. Det kommer sig 
kanske av den kalkrika jorden och vårt so-
liga klimat. Välkända restauranger som till 
exempel Noma, Världens bästa restaurang, 
köper grönsaker och tryffel ifrån Gotland. 
Det säger en hel del om kvaliteten! 

– Vi är också välkända världen över för 
vårt kött, både gotländskt lamm och nöt-
kött har varit ingredienser i tävlingen Årets 
kock till exempel, berättar Susanne. 

OCH PÅ GOTLAND fortsätter arbetet med 
att skapa det nya matlandet.

– Visit Sweden arbetar hårt med att 
marknadsföra Sverige som matregion och 
vi på Gotland fortsätter jobba på att turist-
erna verkligen ska möta ett matland när de 
kommer hit, avslutar Susanne.

Gotland
– Årets Matlandethuvudstad 2013

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:-

Äntligen kan du få skaka tass med världens 
starkaste Pippi, eller prata lite hyss med Emil 
i Snickerboa. Var med och tävla om tre familje-
paket med biljetter till Astrid Lindgrens Värld. 
Biljetterna inkluderar en dags entré för två 
vuxna med upp till tre barn mellan 3-12 år. 
Fri entré för alla barn under 3 år. 
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EEn resa genom sommaren 
– äventyr, aktiviteter och upplevelser från söder till norr

Skratta och skrik i sommar. Vi har storstadskorten, entrébiljetterna och 
åkbanden. Dessutom kan vi ordna boende på First Hotels för 990 kr/natt 
i sommar. Besök sj.se/sommar för mer inspiration och villkor.

Ta tåget fr 195 kr

Distributionsavgift för tågbiljett 30 – 60 kr kan tillkomma. Hotellerbjudandet gäller per dubbelrum i mån 
av plats under perioden 20 juni – 18 augusti. Pris i storstad fr 990 kr/dubbelrum. Storstad innefattar 
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och FH Mäster Johan i Malmö. Bokningsavgift 50 kr tillkommer.

Stockholm
Göteborg
Köpenhamn

3796_SJ_Ann_Storstad_200x262_SvSemestertips.indd   1 2013-05-23   15:02
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BLEKINGE

Blekinge har en vacker skärgård där 
grönklädda klippöar samsas med lummiga 
havsvikar. Det är lätt att leva här – i Blekinge 
ligger allt så nära. Läs mer om Blekinge på 
Visitblekinge.se

I BLEKINGES ARKIPELAG finns Nordens 
största safaripark, Eriksberg Vilt & Natur. Kör 
runt med din egen bil och se de vilda djuren 
som vandrar omkring fritt tillsammans. I 
fjol föddes de världsunika tvillingvisenterna 
Vilda och Vackra.

På Eriksberg finns även ett av världens 
största bestånd av den röda näckrosen samt 
byggnader från fem århundraden med bland 
annat utställningar, hotell och restauranger 
som erbjuder olika nivåer på upplevelser. I 
gårdsmiljön finns flera fina konstverk och en 
naturlekplats. 

RONNEBY BRUNN ÄR sydöstra Sveriges 
största resort. Sedan 1705 har människor 
kommit till Ronneby för att koppla av, umgås 
och förbättra hälsan. Trehundra år senare 
kommer vänner, kollegor och familjer för att 
ge järnet framför showscenen, stärka team-
et, ta viktiga beslut, umgås, bada och njuta 
på SPA. 

Omgivningen är som en hälsokur i sig 
själv – den prisbelönta Brunnsparken, Troll-
sjön, äventyrsbadet Brunnsbadet och de 
charmiga brunnsvillorna. På Ronneby Brunn 
hittar du både avkoppling och energi.

Blekinge – alltid nära

FÖR DEN NYFIKNE är Kreativum i Karlshamn 
väl värt ett besök – ett Science center för 
alla åldrar och ett perfekt utflyktsmål för 
hela familjen. Kittla nyfikenheten på Upp-
täckartorgen och testa över 150 olika  
Upptäckarstationer. I MegaDomebiografen 
Kreanova bjuds det på filmupplevelser ut-
över det vanliga. 

Om du vill kan du också kombinera be-
söket med det nya tropikariet bredvid. Besök 
surikaterna eller kika in till de små aporna! 
Sommartid är också Kreaparken öppen, en 
oas vid Mieåns strandkant. Här finns busiga 
fontäner och supersega såpbubblor. 

SÄG MÖRRUMS KRONOLAXFISKE och sport-
fiskare världen över tänker på storvuxen 
lax och havsöring. Inte konstigt, eftersom 
man dragit upp bjässar här sedan 1231. 
Fiske pågår från och med sista fredagen i 
mars till september. Numera erbjuds också 
kurser och guidning i fiske, kastteknik och 
flugbindning. Utställning om laxens och 

havsöringens liv samt sportfiskets historia. 
Stort akvarium med många av åns fiskarter 
samt shop och lunchrestaurang. Mörrums 
Kronolaxfiske är ett utflyktsmål även för den 
som inte fiskar. 

ÄKTA KRIGSFARTYG, galjonsfigurer från 
1700-talet, världsunika modeller och en  
undervattenstunnel med ett riktigt vrak. 
Det kan du uppleva på Marinmuseum i  
Karlskrona. Här har både stora och små 
chansen att lära sig om den svenska mari-
nens händelserika historia på en plats som 
är både vacker och inspirerande. Speciellt 
för barnfamiljen finns dessutom Dunders 
däck och Sjömansverkstaden med kul för 
hela familjen. I restaurangen serveras fika, 
lunch, à la carte och barnmeny.

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

Djupa skogar med sjöar och fiskrika vattendrag, milslånga stengärdesgårdar, ekbackar, röda stugor 
och frodiga fruktträdgårdar; Blekinges natur är svårslagen. Och här finns mycket att se och göra!

SKÅNE ÄR HELT KLART ett dryckes-
landskap. Här hittar du producenter av 
vin, öl, must, nektar, vodka, gin, whisky, 
cider och många andra drycker. 

Skåne har alltid varit ett äppelland-
skap och det finns en mängd drycker 
som går att producera av äpplen –  
glögg, calvados, must, vin, saft med mera.

Det är snart 20 år sedan första vin-
rankan planterades i Skåne och allt 
fler satsar på egna vingårdar. Druvor 
som är lämpliga att odla i Skåne är 
bland annat Rondo, Solaris och Leon 
Millot.  Skåne har även en mångfald 
inom starksprit tack vare det stora ut-

Dryckernas Skåne 
– bjuder på kulinariska utflykter
Skåne erbjuder så mycket mer än bara äppelcider. Varför inte testa en utflykt i dryckens 
tecken i år? Besök vingårdar, musterier och bryggerier i Skånes vackra landskap.

På www.smakapaskane.se hittar 
du allt inför din matresa.

Ett urval av dryckesproducenter 
att besöka:
•	 Arilds vingård
•	 Vingården	Villa	Mathilda
•	 Kullabygdens	musteri
•	 Tranarps	frukt	och	must
•	 Skånehill
•	 Spirit	of	Hven	—	Backafallsbyn
•	 Glorias	Äppelgård
•	 Malmö	brygghus
•	 Hallongården
•	 Hällåkra	vingård
•	 Sövde	musteri
•	 Vånga	77.1
•	 Åhus	vingård
•	 Absolut	Company
•	 Källagården
•	 Kiviks	musteri
•	 Kivikås	frukt
•	 Stockeboda	gårdsbryggeri
•	 PA	Frukt
•	 Skillinge	vingård
•	 Bryggeriet	i	Ystad
•	 Köpingsberg	vingård

Ladda ner en karta med 
dryckesproducenter på
www.smakapaskane.se. Här hittar 
du också mer information om 
mat i Skåne - recept, evenemangs-
kalendarium med mera.

Hällåkra vingård.

budet av potatis och sädesslag. Jord-
månen, klimatet och det geografiska 
läget är gynnsamt för odling vilket  
resulterar i det stora utbudet av mat 
och dryck som finns här. 

Skåne är en klassisk matregion 
som bara blir bättre för varje år. Här 
är det nära till alla sorters matupp- 
levelser, från fiskrökeriet till gourmet- 
restaurangen. 

Vare sig du är ute efter en dryck 
för vardag eller fest, för hälsa eller 
njutning, är det i Skåne du hittar den. 
Många av producenterna går också 
att besöka! Fo
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PÅ SVERIGES SYDLIGASTE södersluttningar ligger Hällåkra 
Vingårds vinodlingar med drygt 10 000 vinstockar av både  
klassiska sorter som Pinot Noir och nyare druvsorter. Här får de 
utvecklas och ge Hällåkras viner - som nu under tre år funnits i 
Systembolagets vinkällarsortiment - sin unika karaktär. 

Vincaféet/vinoteket håller öppet under sommaren 12 juli till 
18 augusti, fredag - söndag kl. 14-22. Där serveras vingårdens 
röda, vita och söta viner ackompanjerade av närproducerade 
skånska delikatesser.

Besök en riktig vingård

Gå in hemsidan www.hallakra.com eller ring 
Hällåkra på telefon 0410-280 00.

Ta en guidad rundvandring i vinfält och vineri, vinifieringsprocess 
och provsmaka gårdens kritikerrosade röda vin, Hällåkra Rondo 2009.

SKÅNE
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HALLANDHALLAND

SOMMAREN NÄRMAR SIG med stormsteg 
och för många innebär det några avkopp-
lande veckor tillsammans med familjen. 
Halland är det perfekta alternativet för dig 
som vill uppleva campinglivet med hela 
familjen. Njut av salta bad, varma klippor, 
krabbfiske, öppna hav och tid för varandra 
på någon av campinganläggningarna längs 
med kusten. Eller njut av skogens tystnad, 
cykelturer i naturen och fiske i en insjö på 

Halland – det bästa av Västkusten!
Ta med dig familjen och kom till Halland i sommar! För dig som vill njuta av havet finns många 
campinganläggningar att välja mellan längs med kusten, och i Hallands fantastiska inland finns 
campingplatser mitt i den magiska naturen.

en idyllisk anläggning med skog och sjö 
utanför dörren. 

Oavsett om du har små eller stora barn 
erbjuder campinganläggningarna mäng-
der av spännande aktiviteter för barn i alla  
åldrar under högsäsongen. Barnklubbar, 
sommarpuls för tonåringar, äventyrsgolf, 
hoppborgar, skattjakter, trampbilar, clowner,  
barnkaraoke, kanotpaddling, kantarell-
plockning, tipspromenader och mycket mer. 

INNE I STÄDERNA är pulsen hög under 
sommarsäsongen. Uteserveringarna fylls 
med glada semesterfirare, butikerna håller  
öppet extra länge och evenemangen av-
löser varandra. Stora artister som Gyllene 
Tider,  Håkan Hellström, Ulf Lundell, Dig-
giloo, Magnus Uggla, Miss Li och många fler 
besöker sommarstäderna. 

Missa inte årets upplaga av farsen på  
Vallarna i Falkenberg, ”Livat i parken”, eller  
Dinosaurium i Halmstad, en spännande ut-

Campinganläggningarnas erbjudanden och kontakt-
uppgifter finns på halland.se/camping. För information 
om ledigt boende kan du besöka halland.se/ledigaplatser, 
ringa	0771-459	459	eller	ladda	hem	appen	”Ledigt	boende	
i Halland” till din smartphone.

ställning med upp emot 300 miljoner år gamla  
dinosaurieskelett. Eller varför inte åka på 
lammsafari på Öströö Fårfarm, en gård 
mitt i den vackra bokskogen utanför Var-
berg. En eftermiddag med sommarrodel på  
Hallandsås lockar många skratt och en del 
pirr i magen. Musik, teatrar, festivaler, sport, 
konst och Gekås Ullared – här finns något för alla!

Besök www.halland.se/camping för allt 
om Camping Halland – erbjudanden, kontakt- 
uppgifter och info om lediga campingplatser 
och stugor.

Tjolöholms 
sloTT

Slottsvisningar, trädgård och badplats
Butiker, servering och boende

ÅreTs sommaruTsTällning 

Pelargonium – Wild & Sweet

0300-40 46 00      www.Tjoloholm.se

VARFÖR INTE BESÖKA Halland i sommar? Här 
finns mängder av aktiviteter och boende- 
möjligheter som passar de flesta, oavsett 
om du väljer att bo längs med kusten eller 
i det rofyllda inlandet. Boka en weekend 
på Säröhus, ett anrikt hotell intill havet  
i Kungsbacka. Eller varför inte uppleva 
stadens puls på First Hotel Mårtenson i 
Halmstad. För dig som hellre föredrar camp-
ing finns flera fina alternativ i Falkenberg. 
Passa på att göra ett besök på Tjolöholms  
Slott i den fantastiska miljön vid Kungsbacka-
fjorden. Väl värt ett besök är även Skårs Gård, 
ett populärt utflyktsmål där du kan njuta  
av god mat mitt i den vackraste naturen. 

Smultronställen 
i Halland 

Boka din semester i Halland! 
För fler tips på aktiviteter, boendemöjligheter 
och evenemang besök www.halland.se.

Egentillverkad halländsk  
glass, våfflor & brunch  

Tel. 0300-54 20 07 Öppettider se www.skarsgard.se
Vägb. E6, avfart 58 el. 57, 4 km innan Äskhultsby.  

Utf l yktsmål med glädje, krubb & utenjut

Café
Gårdsbutik
Värdshus
Ställplats

Stugor

Matglada sökes

FALKENBERGCamping och Stugor

Shopping 
i Ullared Fars på Vallarna

Sol och bad

Ugglarp.nu
Skreacamping & stugby

Hansagårds familjecamping
FALKENBERG
Camping

www.campingfalkenberg.com

Rör dig fritt i vår mysiga stad med närheten till 
både hav och skog. Hyr cyklar och njut. Vi har 
stadens bästa pub och en härlig uteservering där du 
kan njuta i eftermiddagssolen efter shopping, golf, 
en promenad eller lat dag på stranden. 
Hotellets rum är inredda med bekväma Jensen 
deluxe sängar och allt som gör din vistelse extra 
trivsam. Vi har förmånliga 2-3 dygnspaket i sommar.

Aktiv semester i hjärtat av Halmstad!

Scanna koden för mer info 
om camping i Halland.
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Salta bad, shopping, kultur 
och spännande historia
Kungsbacka ligger mitt på Västkusten. Här finns många utflyktsmål, bra shopping, 
unika kulturmiljöer och naturupplevelser i ett omväxlande landskap. 

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

NJUT AV HÄRLIGA BAD på mjuka klippor i 
norr och barnvänliga sandstränder i söder 
längs den åtta mil långa kusten. Eller van-
dra i något av de 16 naturreservaten. Du 
kan också passa på att fynda i handelsstaden  
Kungsbacka. Shoppa i lugn och ro på 
Kungsmässan, flerfaldigt belönat som 
Sveriges trivsammaste shoppingcenter. 
Freeport är Västsveriges enda outlet där 
du hittar märkeskläder till bra priser och 
innerstaden bjuder på mysig atmosfär och 
torgmarknad första helgfria torsdagen varje 
månad, året runt. Så har det varit i över 600 år.

Besök Tjolöholms slott, Sveriges enda 
tudorslott, alldeles vid havet. Känn histo-
riens vingslag på Fjärås Bräcka och besök 
järnåldersgravfältet med ett 100-tal bauta-
stenar. I 1800-talsbyn Äskhults upplever du 

dåtid i nutid. Dessa tre besöksmål ligger i 
den södra delen av Kungsbacka. 

Den västra delen bjuder på spännande 
sjöfartshistoria med kaparkapten Lars  
Gathenhielm i spetsen. Hans grav finns 
inne i Onsala kyrka.

I Onsala finns också pittoreska Gottskärs 
hamn och strax utanför ligger Sveriges äldsta  
bevarade dubbelfyr, Nidingen. 

Turism Kungsbacka
 Njut av atmosfären i innerstaden. 
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HALLAND

Bad, glass och upplevelser i Hjo
– här finns nåt för hela familjen 
Hjo bjuder på unika upplevelser. Häng med på bisonsafari, bada gratis på Hjos eget utomhusbad, smaka 
lokaltillverkad glass och upplev utställningarna i Kulturkvarteret. Här finns något för alla i familjen. 

VÄLJ OCH VRAKA BLAND en mängd akti-
viteter. Besök bisonoxarna i Gate, prova  
på knep och knåp för stora och små i  
Experimenthuset, bada på Guldkroksbadet 
och ta en tur med Lok-Hjo-Motivet. Ni kan 
också lära er mer om Hjo till fots. Ladda 
ner Hjos trästadsvandring med hjälp av QR-

Boka Skara Sommarlandpaket i sommar
I paketet ingår: 2 nätter med frukost på Röda Stallet B&B i Hjo.
Entré Skara Sommarland för hela familjen. Bisonsafari och 
fjärilsmuseum	i	Gate.	Från	922	kr/vuxen,	642	kr/barn	
över 1 meter.  För mer info besök www.hjo.se.

koden. Avsluta sedan en härlig dag med en  
minigolfrunda och ett besök på lekplatsen i 
stadsparken. Eller, varför inte ta en tur med 
ångaren Trafik? 

I ÅR FIRAR HJO STAD 600 år. Det betyder 
fler upplevelser än vanligt. En av huvud-

punkterna är det nya Kulturkvarteret som 
bjuder på utställningar hela sommaren. ”Trä 
äger” riktar sig till hela familjen och visar 
bland annat olika typer av hus från världen 
över, och allra helst från Hjo. I utställningen  
3 x 3 visar de tre fotograferna Pieter ten 
Hoopen, Elin Berge och Lars Tunbjörk de tre 
trästäderna Eksjö, Hjo och Nora på ett nytt 
och spännande vis och Svenskt Tenn ställer 
ut ”en designklassiker sedan 1924” – en unik 
utställning tidigare endast visad på Svenska 
Institutet i Paris.

VÄSTERGÖTLAND

ULRICEHAMN ÄR EN STAD som lever och 
utvecklas året om. Här finns utrymme för 
avkoppling och härliga stunder. Med en 
levande landsbygd, ett rikt naturliv och en 
sjudande stadskärna har du mycket att välja på.

Ulricehamn har ett rikt friluftsliv och 
goda träningsmöjligheter året om. På 
Lassalyckan hittar ni en unik anläggning 
med ett brett utbud av aktiviteter. Här finns 
allt från konstgräsplaner och inomhushallar  
till underbara vandringsleder. Tar du dig 
fram på cykel finns det 95 kilometer bilfri 
och asfalterad banvall. 

Ulricehamn – inte störst, inte bäst men vackrast
När du lämnat motorvägens myller och svänger av in mot Ulricehamn infinner sig en speciell känsla. 
En känsla av närhet, rofylldhet och tidlöshet. 

Som golfspelare erbjuds du två fantastiskt 
fina 18-håls golfbanor i unika miljöer och 
med underbar utsikt. Här finns utmaningar 
för såväl nybörjare som elitspelare i ett vari-
erande och omväxlande landskap. 

Att se Ulricehamn med omgivning från 
sjösidan är en trevlig upplevelse. Med pas-
sagerarbåten M/S Sylvia tar man sig på ett 
rofyllt och avkopplande sätt från Ulrice-
hamn och vidare ner genom Åsunden mot 
Torpa och Hofsnäs. 

Njut av mat i en trevlig och avspänd miljö. 
Med ett varierat utbud av restauranger  

Ulricehamns Turistbyrå 
Järnvägstorget,	523	30	Ulricehamn.	
För	mer	information	ring		0321-59	59	59,	mejla	
turist@nuab.eu eller besök  
www.ulricehamnsturistbyra.se.

www.ulricehamnsturistbyra.se

och caféer har besökaren ett brett utbud 
att välja mellan. Gör gärna ett besök hos de 
lokala producenterna i Ulricehamn när de 
säljer sina delikatesser på torget i sommar.

Varberg är idag Sveriges kurort. Härliga bad kompletteras med energigivande spa-
anläggningar, ett levande centrum, vackert inland och surfanläggningar längs kusten. 
Här finns också härliga golfbanor, konst och kultur. Och så är Varberg en av Sveriges 
mest konserttäta sommarstäder!

Norra Europas bästa vindsurfingvatten.
Flera prisbelönta spa-anläggningar.
Klippbad	och	sandstränder.
Sveriges mest konserttäta sommarstad.
Snart	60	000	invånare,	växer	i	rekordfart,	på	sommaren	
minst det dubbla.
Mitt	på	Sveriges	västkust.
För	information	och	bokning	ring	Marknad	Varberg	AB	
på	telefon	0340-86	800	eller	besök
 www.varberg.se/besokare. 

DET GAMLA KURORTSLIVET i Varberg har 
förädlats och är numera ett sätt att leva 
för både boende och besökare. Här finns 
förutsättningar för livskvalitet och för att 
själv skapa de kurer man mår bra av. En kur 
kan bestå av massagebehandling eller tång-
bad, men för en del människor kan en kur 

Varberg – Sveriges kurort 

vara 20 sekundmeter och en vindsurfing- 
bräda, en promenad på strandpromenaden 
runt Varbergs Fästning, ett besök på Kall-
badhuset eller en skogsutflykt till Åkulla 
Bokskogar. 

Vad får dig att må bra? Vad är en kur för 
dig? I Varberg kan du finna just din kur!
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ÖLAND

DET FINNS NOG LIKA MÅNGA typer av semestrar som det finns  
semesterfirare. Du som vill stressa av kanske bara vill rå om dig 
själv i all enkelhet, eller så vill du ha allt tillgängligt på nära håll. På 
Öland kan du bestämma själv hur du vill ha det. Här hittar du det 
mesta, vad du än söker.

Den långsmala ön bjuder på en varierad natur, här finns Alvaret,  
skogen och de många väderkvarnarna. Men oavsett vart du än åker 
är det aldrig långt till vattnet och de vackra stränderna. Ön har  
dessutom ett brett campingutbud – från söder till norr, nära 
pulsen eller avskilt och stillsamt. 

Säsongen är lång på Öland och här kan du njuta av både orkidé-
tider, sommartider och skördetider. Hitta din egen ö-tid du också!

Öland    
– ön du längtar tillbaka till
Att många väljer att packa semesterväskan och åka över bron 
år efter år är inte särskilt konstigt att förstå. Det är svårt att 
inte tänka tillbaka på Öland med glädje, eller att resa härifrån 
utan ett varmt minne.

Camping Öland
Ölands campingplatser har över 800 stugor, allt ifrån den enkla 
campingstugan	till	det	verkliga	lyxhuset.	För	mer	information	besök	
www.camping-oland.com.

En riktig familjesemester
– upplev Tidaholm och Hökensås
Tidaholm är en småstadsidyll i Västergötland, mellan sjöarna Vänern och 
Vättern. Med aktiviteter för hela familjen får ni här tillfälle att spendera tid 
tillsammans i sommar. Kul för hela familjen – fiske, bad och Barnens Hus.

För mer information om vad du kan se och göra i Tidaholm 
och	Hökensås	ring	0502-606208,	eller	besök	hemsidan	
www.tidaholm.se.

HÖKENSÅS, STRAX UTANFÖR Tidaholm, är ett stycke vildmark med stora  
naturvärden och rogivande stillhet. Här finns ett 30-tal sjöar som utgör 
Sveriges ledande sportfiskeområde. Under hela sommaren pågår familjefiske 
två dagar i veckan. Då erbjuds vuxna och barn att fiska tillsammans med hand-
ledning av fiskeguide.  Så om barnen vill prova att fiska, men du som förälder 
inte känner dig så kunnig, då kan familjefiske på Hökensås vara något för er!

Barnens Hus är ett lekparadis i Tidaholm. Huset har tre våningar med rum 
inredda i olika miljöer där både barn och vuxna inspireras till att använda sin 
lekfullhet och fantasi. Vid ån Tidan ligger Djurgården Atollen som är ett mini-
zoo. Här kan ni ströva omkring, titta på och umgås med ankor, höns, kaniner, 
grisar, får och getter. 

Under sommaren visas utställningen ”Forever Young – tillbaka till 80-talet” 
på Tidaholms Museum. Musik, mode, heminredning och världshändelser  
gestaltar årtiondet i utställningen.

VÄSTERGÖTLAND

Boka din familjesemester och få tips på fler aktiviteter som passar er:
vastsverige.com/tidaholm               0141-209900

Fiske för hela familjen

Upplev Tidaholm & Hökensås
Tid tillsammans i sommar!

2 vuxna 2 barn från

3750 kr 2 vuxna 2 barn från

2995 kr

2 nätter i stuga på Hökensås Camping & Stugby 
Halvpension
48 timmars fiskekort

Sommaräventyr
2 nätter på Hellidens Slott & Vandrarhem
Entré till Skara Sommarland

HUND I KOPPEL
är välkommen. Eller välj vårt 

hunddagis som är öppet dagtid 
och ingår i din entré.

HANDIKAPPVÄNLIGT

15/6-18/8
Nu är hela 

anläggningen inklusive      
• Nöjesfält • Vattenland 

• Äventyrsbad
ÖPPET alla DAGAR i VECKAN!

www.olandsdjurpark.com
& 0485-392 22

Djurpark 
och stugby

NÖJESFÄLT
Fri åkning

• Vattenland  • Äventyrsbad

Öppet alla dagar 4/5–30/9 2013

BOKA NU!
550 bäddar/dygn
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Virum Älgpark
Virum	Tuna	520,	598	96	Vimmerby
Ring	0492-52007	eller	besök	virummoosepark.se.
Öppettider 2013
5	maj	-	16	juni,	söndagar	kl.	11.00	-	16.00
22	juni	-	25	augusti,	dagligen	11.00	-	16.00,
Safariturer	ca	en	gång	i	timmen.	Vecka	35	och	
36	–		Älgsafari	kl.	12.00	och	14.00	varje	dag.

På Virum Älgpark upplever ni älgar 
och dovhjortar i dess egen natur-
liga miljö. Ni kommer djuren 
riktigt nära på de guidade safari-
turerna. Vagnarna ni åker i har 
tak och delvis öppna sidor så att 
man kan klappa och mata älgar-
na, samtidigt som man sitter väl 
skyddad. 

På Älglogen löser man biljett 
till turen, shoppar älgsouvenirer 
och tar en fika i caféet. Ni kan 
sitta inne i gammaldags mysig 
miljö eller utomhus med utsikt 
över parken.

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

Här kan du gå en guidad tur i Astrid 
Lindgrens unika barndomshem 
eller besöka den stora upplevelse-
utställningen ”Hela världens Astrid 
Lindgren” (med audioguider för 
både barn och vuxna).  

 Emil i Lönneberga fyller 50 år! 
Det firas med en unik utställning 
om hur Emil föddes. Originalbilder, 
barnaktiviteter och film visas i ”Vä-
gen till Emil” 16 juni – 8 september. 

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

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

Familjepaket till Astrid Lindgrens 
Värld. 1 natt i Mindre familjerum 
inklusive frukost samt 2 dagar 
i parken under lågsäsong 2 450 
kronor, högsäsong 3 385 kronor. 
Paketet gäller 2 vuxna + 2 barn.

Ett annat trevligt boendealternativ 
i  Vimmerby är Hotell Ronja. Med 
sina 42 rum där inget är det andra  
likt, passar hotellet all typer av 
familjer – stora som små. Här finns 
en relaxavdelning och ett spa kom-
plett med inomhuspool, bubbel-
pool, bastu, ångbastu, samt biljard 
och minigolf under tak. Perfekt 
efter en lång och upplevelserik dag! 

Hotell Ronja ligger bara fyra 
minuters gångväg från torget 
och resecentrum, och knappt en 
kilometer från Astrid Lindgrens 
Värld. Miljön är lugn och trygg 
med avgiftsfri parkering som 

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

Barnen ropar överförtjust när de 
kommer till Björkbackens boende-
anläggning i Vimmerby och möter 
de fina loftbyggda campingstu-
gorna. På Björkbacken finns också 
hotell och camping, men populärast 
är nog ändå Björkbackens Vattenlek-
park mitt i området. Fyra uppvärmda 
barnpooler väntar familjen efter en 
härlig heldag i Astrid Lindgrens 
Värld. Äventyrsgolf, beachvolley, 
butiker, café och restaurang. Björk-
backen är komplett och byggd för 

Efter en lång dag av mycket skratt  
och stoj i Vimmerby är Fredens-
borgs Herrgård ett uppskattat  
boendealternativ, 10 minuters bil-
resa söder om Vimmerby och Astrid  
Lindgrens Värld. Här finns allt för 
familjen. En härlig badsjö med 
bastu och båtar, 18-håls golfbana, 
minigolf, tennis och lekpark. Res-
taurangen serverar mat som passar 
hela familjen, och barnen har en 
egen buffé.

Familjepaket till Astrid Lind-
grens Värld för hela familjen med 
1 alt 2 nätter i dubbelrum med  

Upptäck  
Virum Älgpark

Astrid Lindgrens Näs – en magisk plats

BEST WESTERN 
Vimmerby 
Stadshotell 

Björkbacken – där barnen vill bo
barnfamiljer. Björkbackens pris 
under försäsong: 1 natt, 2 vuxna 
+ 2 barn i hotellrum, frukost samt 
2 dagars biljett till Astrid Lindg-
rens Värld från 2 475 kronor. 1 natt 
2 vuxna + 2 barn i campingstuga, 
samt 2 dagar i Astrid Lindgrens 
Värld från 1 690 kronor.

Björkbacken
För onlinebokning och 
information, besök
www.bjorkbacken.se.

Herrgårdssemester 
och barnalek  
– en vinnande kombination

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

extrabäddar, frukost och 2-dagars 
biljett till parken. Familjepaket 
finns från 2 785 kronor under låg-
säsong 9/5-5/6.

Hotell Ronja 
– inte bara för rövare 

också bevakas av Securitas.
Familjepaket till Astrid Lindgrens 

Värld för 2 vuxna + 2 barn: 2 nätter 
och 2 dagar på Astrid Lindgrens 
Värld från 3 895 kronor, under 
lågsäsong. 

I Paviljongen hittar du Lant-
köket på Näs som erbjuder en 
småländsk meny. I butiken kan 
du köpa böcker, presenter och 
souvenirer.

 Astrid Lindgrens Näs har öppet  
året runt! Under perioden 13 maj 
– 1 september är det öppet dagli-
gen. Övrig tid: onsdag –  söndag. 
Barndomshemmet erbjuder gui-
dade visningar dagligen under 
sommaren.

ASTRID LINDGRENS VÄRLD är Sveriges största 
utomhusteater med många scener där vi 
dagligen spelar specialskrivna nummer  
baserade på Astrid Lindgrens berättelser. 
Det är en stor upplevelse att få träffa och 
leka med Pippi, Karlsson, Emil eller någon 
av de andra favoriterna. Den möjligheten får 
barnen mellan föreställningarna när skåde-
spelarna rör sig bland publiken i miljöerna 
och runtom i parken.

I ÅR ÄR DET 50 ÅR sedan Astrid Lindgren 
skrev Emil i Lönneberga, den första boken 

SMÅLAND

Astrid Lindgrens Värld bjuder på fantastiska upplevelser för både stora och små. Alla som har vuxit upp med Astrid 
Lindgrens berättelser kan känna igen sig i parkens miljöer och här finns många tillfällen att sugas in i berättelserna.

av tre om den lille pojken som är så full av 
upptåg. För att fira jubileet skapar vi en helt 
ny miljö för Emil och hans familj. Nya Katt-
hult ligger vid den vackra Ekkullen, i ett 
4,5 tunnland stort, naturskönt område. Här 
kan ni uppleva en bondgård som den såg ut 
vid förra sekelskiftet, ströva omkring bland  
slåtterängarna och de hundraåriga ekarna 
och njuta av naturen och titta på djuren. Ni 
kan också besöka en mindre stadsmiljö med 
sitt torg, ordenshus och restaurang. Och 
naturligtvis kan ni träffa Emil och resten av 
familjen Svensson. 

 Precis som i övriga parken kan alla barn 
leka av hjärtans lust i Nya Katthult. Här finns 
bland annat en liten fors som mynnar ut i 
en grund sjö, en leklada, en jordkällare som 
går att krypa in i, och sist men inte minst 
Emils egen snickarbod, komplett med hans  
samling trägubbar. Det Nya Katthult invigs 
den 16 juni.

I VILLA VILLEKULLA är det Pippi Långstrump 
som är den naturliga mittpunkten. Här kan 
ni se henne kämpa mot både pirater och 
tjuvparet Dunder-Karlsson och Blom. Men 
mellan föreställningarna träffar hon gärna 
publiken som plötsligt är deltagare istället 
för åskådare. 

I Mattisborgen och Mattisskogen runt 
omkring väntar fler äventyr. Man kan till ex-
empel undersöka hur det är att vara fånge i 
rövarnas fängelsehåla, provligga Skalle-Pers 

säng eller se Helvetesgapet öppna sig fram-
för fötterna. Självklart finns också Ronja, 
Mattis, Lovis, Birk, Borka, Undis och alla de 
andra rövarna på plats.   

 
OM DU INTE HAR med dig egen matsäck 
finns det flera restauranger att välja bland, 
alla med bra, rejäl mat på faten. Vi serverar 
varken snabbmat eller halvfabrikat. Istället 
satsar vi på lokala råvaror och recept och 
har till och med kroppkakor på menyn. Men 
naturligtvis finns här både köttbullar och 
pannkakor. Bara 250 meter från entrén finns 
det en trevlig camping och stugby. 

I trakten finns också flera andra boende- 
alternativ och sevärdheter, till exempel  
Astrid Lindgrens barndomshem Näs.

Astrid Lindgrens Värld – här blir sagor verklighet

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

Öppettider:
Försäsong:	9	maj	-	5	juni	kl	10-17.
Huvudsäsong:	6	juni	-	1	september	kl	10-18.
September:	fredag	till	söndag	kl	10-17	samt	lek-	och	
promenadöppet	måndag	till	torsdag	kl	10-15.	
Fira Höstlovet med höst- och hantverksmarknad: 
26	oktober	-	3	november	kl	10-17.

SMÅLAND
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Boka Gryts skärgård
För att uppleva genuin skärgårdsmiljö besökte vi Gryts 
skärgård, en vildmark med doft av hav. I denna del av den 
östgötska arkipelagen möter vi naturen som den är. 

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

Valdemarsviks Turistbyrå
Storgatan	16,	615	30	Valdemarsvik.	För	mer	information	ring	0123-122	00,	
mejla turistbyran@tb.valdemarsvik.se eller besök www.valdemarsvik.se.

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

Man kan boka stuga eller hotell vid havet. Vill man så ingår  
kajaken. Man får förslag på lämpliga turer och instrueras i kajak-
paddlingens ädla konst om man känner sig det minsta osäker. När 
man sedan kommer hem från sin upplevelse serveras middag, som 
till exempel Årets Valdemarsviksrätt.  

Övernattning i stuga på KustCamp Ekön inklusive kajaker och 
veckans fredagsmiddag, fred-sönd. Pris 1 350 kronor per person.

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

Det går även att boka endagspaket - vad sägs om yogapaddling  
till Gubbö Kupa? Kajak inklusive paddlingsutrustning, lunch, 
middag på Gubbö Kupa, guide och yogainstruktör ingår. Pris  
700 kronor per person.

NÄR SEMESTERN KRYPER allt närmare ger 
kalendern dig alla möjligheter till äventyr. Ett 
tips är att surfa in på Östgötamats hemsida 
www.ostgotamat.se, på dator eller till den 
mobilanpassade hemsidan. Här får du all in-
formation om vad du kan uppleva i matväg i 
Östergötland. 

Nu kan du också boka förbestämda paket, 
som gör det lättare hitta aktiviteterna som 
passar bra ihop. Dessutom slipper du göra 
all planering och förhandsarbete. Istället er-
bjuds du en bekväm matupplevelse i form av 
ett förbokat paket, snabbt och enkelt. 

Det finns olika typer av resor som passar 
olika personer. Men en sak är gemensam för 
alla paket – fokus ligger på den lokala maten.  
Östergötland är en region rik på matkultur  

Söker du inspiration för att fylla kalendern i sommar ska du söka rätt på Östgötamats matpaket – ett bra sätt 
att upptäcka det östgötska utbudet av speciella matupplevelser och aktiviteter. Och inte allt för långt bort.

Östgötamat ek förening & Visit Östergötland 
För mer information kontakta Louise 
Alenbrand eller besök www.ostgotamat.se 
eller m.ostgotamat.se.

och småskaliga lokala producenter, som 
ibland verkar i det tysta. Sök upp dem på 
deras egen hemmaarena och lär dig hur 
glassen tillverkas och var sparrisen växer. 
Smaka på måltider gjorda av råvaror utan 
onödiga tillsatser eller som transporterats 
i lastbil runt halva jordklotet. De vackra 
naturupplevelserna får du på köpet. 

 ETT AV DE NYA paketen för i år är turen med 
matupplevelser längs sjön Rängen med 
besök på Sparrislandet, Löt getostmejeri,  
Stafsäters gårdsglass och övernattning på 
Stiftsgården Vårdnäs. Du hittar även week-
endpaket, paket med båtturer, dramatise-
rade guidningar, övernattningar på hotell 
och besök på restauranger, och såklart 

Matupplevelser ett klick bort

ÖSTERGÖTLANDÖSTERGÖTLAND

Wow! Det säger alla som kommer till Flyg-
vapenmuseum och ser flygplanen som  
hänger i taken och tronar på podier. Är det 
en vampyr, en banan eller en drake? Hitta 
din egen favorit. Lite oväntat kan du också 
hälsa på i den fiktiva familjen Folkessons 
hem under 1950-, 1960-, 1970- och 1980-talet 
i utställningen om det svenska folkhemmets 
framväxt under kalla krigets dagar. Räkna 
med hög nostalgifaktor! I museets science 
center finns roliga experiment att testa.  
Spaka JAS 39 Gripen i museets simulator – 
som att flyga på riktigt. 

Bland drakar och bananer
På Flygvapenmuseum finns mycket att upptäcka, för både stora och små. Här finns 
en världsunik samling flygplan i utställningar som berättar om det svenska militär-
flygets utveckling, från det tidiga 1900-talets pionjärer till dagens JAS 39 Gripen. 

Flygvapenmuseum
Carl	Cederströms	gata	2,	586	63	Linköping.	
För	mer	information	ring	013-495	97	00
eller besök www.flygvapenmuseum.se.

I sommar bjuder Flygvapenmuseum på en ny, 
tillfällig utställning om överlevnad. Testa dina 
överlevnadskunskaper i olika scenarion, från 
vildmark till krigszon. Utställningen pågår till 
och med 29 september.

NU HAR TITANIC lagt till i Norrköping.  101 år 
efter att Titanic sjönk i Nordatlantens iskalla 
vatten tar nu Titanic – The Exhibition med 
sina runt 200 originalföremål och reproduk-
tioner med dig ombord på en oförglömlig 
resa i det förgångna. Utställningen visas 
mellan 30 april och 8 september i Värme-
kyrkan, Industrilandskapet.

På Kolmårdens djurpark kan du uppleva 
den nya delfinshowen Life, en delfinshow i 
världsklass. På ett engagerande sätt skapar 
delfinerna tillsammans med modern visu-
alisering och filmmusik av Norrköpings 
Symfoniorkester en berättelse om jordens 
miljö. På Kolmården kan du även åka Safari,  
hälsa på gorillaungarna Enzo och Echo,  
uppleva lejonen som är de största av sitt 
slag i Norden och såklart mycket mer. 

Med Visualiseringscenter C kan du  
dessutom följa med på en resa tur och retur 

 Norrköping 
– Titanic-utställning och ny delfinshow på Kolmården
Norrköping bjuder på häftiga upplevelser! Nytt för i år är vandringsutställningen om 
Titanic och Kolmårdens delfinshow Life. Tillsammans med Visualiseringscenter C kan 
du även göra en resa till rymden i 3D med Christer Fuglesang.

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

Boka ditt paket direkt på turistbyråns hemsida. 
Prisexempel	Kolmårdenpaket	med	Delfinshow	och	
hotell	för	två	barn	och	två	vuxna	3	305	kronor.	

till rymden! Tillsammans med Christer 
Fuglesang och Spacetrip kan du uppleva 
domteater, utställningar och mycket mer 
med temat rymden.  

I sommar kan du alltså ta dig från havets 
djup till yttre rymden i Norrköping!  

fler lokala producenter. 
Idag finns ett 25-tal paket att välja på 

och de blir allt fler. Med Östgötamats 
matpaket får du upplevelser att njuta av 
med alla sinnen i sommar!
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ÅLANDGOTLAND

ETT SMART SÄTT att upptäcka mer av öriket är utnyttja en av Ålands 17 camping-
platser. Åland med sina slingrande landsvägar och närhet till havet är som gjort 
för rundturer med bil, motorcykel eller cykel.

Campingplatserna ligger spridda över hela Åland. Du hittar dem i staden, på 
landsbygden och ute i skärgården. Gemensamt för dem alla är att de ligger vid 
vattnet med egen badstrand och bastu.

Sommaren handlar inte om att hinna med så mycket som möjligt. Jäkt och 
stress har man nog av.

Det viktigaste är att man gör saker tillsammans; meta abborrar från bryggan 
eller ta en stilla roddtur innan godnattsagan, göra en utflykt till någon skärgårdsö 
eller spela boccia på stranden. Tillsammans är nyckelordet i sommar.

Åland – det solsäkra öriket i Östersjön
Visste du att av de 700 stugor du kan hyra på Åland så bjuder hela 90 
procent på havsutsikt? 97 procent har egen roddbåt och 83 procent kan 
locka med tillgång till bastu!

Turistinformationen i Mariehamn 
Storagatan	8,	telefon	+358	18	24000.	
Information om stugor, campingplatser 
och annat boende, samt rederiernas 
tidtabeller finns på 
visitaland.com.

Boka på tel. 0175-258 00 eller www.eckerolinjen.se

Bara två timmars båtresa från Grisslehamn i 
Roslagen väntar Åland. Kryssa över dagen eller 
stanna ett tag med våra bekväma resepaket. 
Under den sköna båtturen njuter du av god 
mat, nöjen och fina fynd i taxfreebutiken.

På www.eckerolinjen.se hittar du alla resepaket, 
upplevelser och boendealternativ.

Golfpaket 2 dagar 
från 1345:–

Lillsemester i Mariehamn 
från 665:–

Upplev Åland

Stugvecka på Åland 
4 personer prisex. 4410:–
inkl. person- och bil biljetter t/r samt  
4 personers stuga. Se alla stugor på  
www.eckerolinjen.se/stuga

Dagskryssning  
med buss och båt t/r
från 90:–

Naturligt gott 
på Gotland
Späda primörer, exklusiv tryffel eller lammkött naturligt kryddat 
av örtrika betesmarker. På Gotland är det lätt att äta gott. 

Turistbyrån,	Donners	plats	1,	Visby.	Telefon	0498-20	17	00	eller	www.gotland.com.	
Boka hela Gotlandsresan på Gotlands bokningsportal där
du hittar öns största utbud av resor, boende och upplevelser!
Telefonbokning	0771-22	33	00,	eller	www.destinationgotland.se.

DEN KALKRIKA BERGGRUNDEN ger utmärkta förutsättningar för att 
odla råvaror av allra högsta kvalitet och många av de gotländska 
restaurangerna skapar sin mat av dessa lokala delikatesser. 

Den kulinariska skaparkraften lever året om men utbudet skiljer 
sig lite beroende på årstid. Våren är primörernas tid. Då spirar 
morötter, sparris och betor av olika slag och man kan skönja de 
första tecknen på den imponerande gotländska växtkraften. Under 
sommaren skapar restaurangutbudet och den kontinentala atmos-
fären i Visby ett perfekt recept för en lyckad kväll. Under hösten 
flyttas fokus till skogens svarta guld, borgougnetryffeln. Den svarta 
delikatessen ligger då mogen, men väl dold, i den gotländska myllan 
och ”jagas” med hjälp av specialtränade tryffelhundar. 

På Gotland är det lätt att äta gott. Smaken, den hämtas direkt 
från naturen.

Mat är så mycket mer än en fråga 
om att bli mätt. Det handlar om en 
totalupplevelse. Miljö, bemötande 
och kärleken till mat är en del av de 
ingredienser som är naturliga för 
oss som är medlemmar i Kulinariska 
Gotland. Att bli medlem i Kulinariska 
Gotland är förenat med en rad 
kriterier som skall uppfyllas. Exem-
pelvis krävs det att all personal på 
krogen är välutbildade. Råvarorna 
skall vara av högsta kvalitet och 
närproducerade. Krogen skall ha ett 
aktivt miljötänkande där så mycket 
som möjligt är ekologiskt odlat. Vidare 
skall vinlistorna vara väl genom- 
tänkta och helst utformade av en 
utbildad sommelier. För att över-
huvudtaget få bli medlem måste 
restaurangen varit igång i minst 
tre år och vara omnämnd i svenska 
restaurangers ”White Guide”.

Varför välja en krog 
som är medlem i 
Kulinariska Gotland?
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Dramatiserade stadsvandringar
Följ med på en magisk vandring genom 
Strängnäs med de 20-årsjubilerande stads-
vandringarna. En inspirerande guide leder 
dig genom historiska händelser illustrerade 
av lokala skådespelare. Varje torsdagskväll 
under högsommaren. Boka biljett på Sträng-
näs turistbyrå, telefon 0152-296 94.
Arsenalen
Besök Sveriges största samling av militära 
fordon – en annorlunda upplevelse för hela 
familjen. Figurmuseet visar vår historia 
på ett magiskt sätt. Den nya utställningen 
“Soldaten & Torpet” visar livet på Raskens 
tid. Avnjut något gott i caféet eller bota-
nisera i butiken. Arsenalen finns vid Näs-
byholm strax väster om Strängnäs. För mer 
information besök www.arsenalen.se.
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 

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

SÖDERMANLAND

Strängnäs och Mariefred  
– idyller mindre än en timme från Stockholm
Här händer det någonting hela sommaren. Titta in i vår evenemangskalender på www.strangnas.se. 
Du kan också få en försmak genom att ladda ner QR-koden alt söka på http://guide.strangnas.se. 
Där finns både stadsvandringar, besöksmål och evenemang.

Dramatiserad stadsvandring; Branden.
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Ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. 

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

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

•	 Ångans	Dag,	Mariefred	1	juni

•	 Dans	i	Strängnäs	gästhamn	onsdagar

•	 Dans	i	Åkers	Folkets	hus,	fredagar

•	 Dramatiserade	stadsvandringar	
	 27/6-1/8

•	 Vikingafestivalen	5-7/7

•	 Riddardagar	i	Mariefred	18-21/7

•	 Bondens	egen	marknad,	
 www.bondensegen.com 

•	 Jazz	i	Mariefred	2-3/8

•	 SM	för	gatumusikanter	&	bomässa		
	 17/8

•	 Musik	på	Gripsholm,	
 www.gripsholmsslott.se 

Natursköna kanotleder i Södermanland.Arsenalen visar vår historia.

Kungliga Slottet             Drottningholms Slott Kina Slott

Gripsholms Slott Ulriksdals Slott Tullgarns Slott Rosendals Slott

Gustav III:s Paviljong Rosersbergs Slott Strömsholms Slott

De Kungliga Slotten

Gör en dagsutflykt till den svenska historien. Se konst, arkitektur och inredningar från fyra 
sekel. Vandra i parker och trädgårdar. Se utställningarna och låt våra kunniga guider göra 
besöket till en extra upplevelse.

InfoRmatIon: Kungliga Slottet, Ulriksdals och Rosendals Slott, Gustav III:s Paviljong 08-
402 61 30; Drottningholms, Tullgarns, Rosersbergs och Kina Slott 08-402 62 80;  Gripsholms 
Slott 0159-101 94; Strömsholms Slott 0220-430 35.     www.kungahuset.se/kungligaslotten

Upplev Mälarens härliga skärgård.

1700-talet och Svenska statens porträttsamling med 
hedersporträtten 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 in-
formation besök www.oslj.nu.
Kanotkungen 
En av de mest natursköna kanotlederna i Södermanland 
börjar vid sjön Visnaren. Paddelvattnet fortsätter i de 
långsmala Marvikensjöarna, där det råder motorbåtsför-
bud. I anslutning till dessa sjöar slingrar sig Sörmlands-
leden. För mer information besök www.kanotkungen.se. 
Rederi Mälarstaden
Upplev Mälarens härliga skärgård. M/S Havsörnen har 200 
platser ombord och 40 platser på soldäck samt två barer 
med fullständiga rättigheter. Ta en båttur till Vikingastaden 
Birka från Strängnäs, Västerås, Sundbyholm och Enköping, 
eller åk en Mälarkryssning från Strängnäs till Mälsåkers slott 
och Mariefred med Gripsholms slott, samt till Västerås. 
Det finns även tacokryssningar på Mälaren. För mer infor-
mation besök www.rederimalarstaden.se.
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Västerås 
– här är allt möjligt
Det här är staden där människorna 
känner att allt är möjligt. Här sover du 
uppe i träd och under vattnet och 
utbudet av aktiviteter är stort. Västerås 
har även världens största bilträff för 
amerikanska bilar. Och vikingarna är 
tillbaka!

STADEN HAR GÅTT FRÅN att vara en  
industristad till en evenemangs och  
aktivitetsstad som sjuder av liv. Västerås 
har tre praktfulla slott, Sveriges största 
forntida gravhög, Vallby Friluftmuseum 
och en domkyrka med tre stjärnor i Guide  
Michelin. Här finns även Karlsgatan 2, ett 
hus – två museer.

Nytt för i år är Frösåkers Brygga, ett 
genuint besöksmål där du möter det forn-
nordiska livet samt bakar tunnbröd över 
öppen eld, tillverkar egna rep eller ror  
vikingabåt. Här finns Sveriges största flytande 
båtmuseum med över 20 vikingaskepp 

DESSUTOM KAN DU njuta av underbara 
strandpromenader med mysiga restau-
ranger och caféer. Svensexa, möhippa eller 
en spännande dag med familjen – Västerås 
är fyllt av aktiviteter. 

Här finns allt från höghöjdsbanor, Seg-
way, turer med RIB-båt på Mälaren, kluriga 
celler på Arosfortet, båtturer och besök 
hos älgarna på Kungsbyn, en djurpark med 
Nordiska djur. Om du är modig är tipset en 
guidad spökvandring på Engsö Slott.

DET VAR I VÄSTERÅS H&M grundades. Här 
finns både kvarter med unika småbutiker 
och stora gallerior med välkända affärs-
kedjor. Västerås har även stora köpcenter 
med bland annat IKEA. Tips på shopping är 
Skultuna Messingsbruk med sina fabriks-
butiker.

VÄSTMANLAND

Evenemang 2013
maj-aug		 Båtturer	på	Mälaren
juni - aug  Stadsvandringar
26-27	maj		 Västerås	Skärgårdsdagar
27-29	juni		 Västerås	Cityfestival
4-6	juli		 Power	Big	Meet
14	sep		 Västerås	Historia	i	Centrum
20-21	sep		 Vin	i	Västerås
21	sep		 Kulturnatten

Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen	1.
För	mer	information	ring	021-390100,	
mejla visit@vasteras.se eller besök 
visitvasteras.se.

VÄSTMANLAND

VÄRLDSARVET ENGELSBERGS BRUK i Fagersta 
är en komplett bruksmiljö med mulltimmer-
hytta, smedja och herrgård i vacker parkmiljö. 

Skulpturparken i Ängelsberg har i år 
temat “Konstens Frihet”. Färjan Petrolia  
tar dig till Oljeön och ett guidat besök på 
världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. 
Västanfors hembygdsgård har museistugor, 
café och handelsbod och ligger naturskönt 
vid Strömsholms kanal. 

Missa inte heller Fagersta Cablepark på 
sjön Eskiln där det i år arrangeras kabel-EM 
i wakeboard 22-25/8.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hantverkets dag arrangeras varje år vid Gammelgårdens friluftsmuseum i Köping.

I Fagerstas kabelpark blir det EM i augusti.

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

DET FINNS ETT STORT utbud av boende-
former i Västerås. Campingar, gästhamn för 
både båtar och husbilar samt hotell av alla 
dess slag. 

Vill du bo annorlunda? Välj bland tre av 
världens mest unika hotell – undervattens- 
hotellet Utter Inn där du bor tre meter 
under vattnet och Hotell Hackspett där 
du från Vasaparkens högsta ek har en fin 
utsikt, eller Ooops Hotell som ser ut som 
ett sjunkande hus. Boende och aktiviteter 
bokas enkelt online på visitvasteras.se. 

Västerås visar stolt upp sina bästa sidor 
– utbudet av unika aktiviteter, shopping 
och evenemang av världsklass i kombina-
tion med en intressant historia. Här kommer 
du definitivt att trivas!

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

Sommaren i Köping är fylld med arrange-
mang som stadsfest, visfestival och guidade 
vandringar. Strax utanför Köping, i Odensvi, 
föddes Richard Dybeck som med ”Du gamla, 
du fria” gav oss vår nationalsång.
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SOMMAREN 2013 BLIR fjärde året för OpenART. Konstnärer från Sverige 
och många delar av världen kommer temporärt att förvandla Örebros 
stadskärna med rebellisk och fantasieggande konst. OpenART 2013 pågår 
15 juni till 1 september i Örebro city.

Barn gillar Örebro. Inte undra på det! Här finns vattenattraktioner 
för alla – Europas högsta och längsta vildvattenfors, vågbassäng, vatten-
rutschbanor, bubbelpooler och vattenpister, allt i en exotisk djungelmiljö.

Campingplatsen är femstjärnig med stora tomter och förstklassiga 
servicehus. Inte långt därifrån ligger Lek- och Buslandet, 7 000 kvadrat-

Sommarstaden Örebro
Sommarbad, spöken och unika konstupplevelser. Tre ess i Örebros 
sommarlek! Upplev Mellansveriges roligaste sommarstad.

NÄRKE

I NORA VÄXTE Dagmar Lange upp och när hon började skriva deckare fick 
barndomsstaden stå modell. Som författare kallade hon sig Maria Lang och 
flickan från Nora blev en av våra mest folkkära författare. Hennes Skogadeckare  
innehåller detaljerade beskrivningar av gator, kvarter och även verkliga  
personer i den lilla staden. Överallt i Skoga har hon låtit människor falla  
offer för lömska mördare och många av staden gårdar blev brottsplatser. Nu 
är Maria Lang tillbaka då sex av hennes böcker har blivit film. 

Gå på Mordisk vandring med Maria Langs systerson Ove Hoffner som berät-
tar om sin moster och ger liv åt böckernas karaktärer, eller upptäck miljöer 
och mordplatser i Skoga under en guidad deckarvandring. 

I verklighetens Skoga kan du också uppleva småstadens charm, strosa 
bland loppisar och butiker, njuta av NoraGlass,  ta en tur med veterantåg eller 
besöka den vackra rosengården. 

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

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

Paketpris:	1	160	kr/person,	del	i	dubbelrum.	För	bokning	och	information	ring	
Nora	Turistbyrå,	telefon	0587-811	20		eller	besök	www.visitnora.se.

VÄSTMANLAND
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Sommar i Bergslagen!
Boka stugaMTB-ELDORADO FÖR CYKELÄLSKARE

Familjeveckor med barnen 
i centrum v26 & v32

www.bergslagen.seInformation & broschyrer på

NOSTALGI-
Tidsresa till 
vårt älskade 
50-tal

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

Florentijn Hofmans gula kanin från OpenART2011. Gustavsviks upplevelsebad.

meter inomhuslekland med klätterställningar, jättelika bollhav, 
tunnlar och spännande piratskepp.

Du som vågar följer med på sommarens kusliga nattvandringar  
på Örebro slott. Är det för sent? Och för läskigt? Ingen fara!  
Visningar arrangeras dagligen hela sommaren, visningar där du får 
möta både kungligheter och tjänstefolk från slottets långa historia.

VANDRARNAS VÄGAR LEDER allt oftare genom vårt Värmland i miniatyr. 
Allt fler leder med modern standard, allt flera mil genom värmländsk 
natur och kultur. Den nyss utbyggda Järnleden, Silverleden och Bratt-
forsleden är bara tre exempel som leder vandraren till den perfekta 
blandningen av upplevelser och avkoppling.

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

Värmlands bergslag – ett Värmland i miniatyr
I Värmlands bergslag är aktivt lugn vardag, för våra besökare är det 
en uppenbarelse. Så nära, men ändå så positivt annorlunda. 

Låt dig inspireras mer av magasinet!
Beställ	ditt	ex	på	
www.varmlandsbergslag.com 

I en bergslag finns förstås också mineral. Varje sommar samlas 
entusiastiska mineralletare i Filipstadstrakten. Vid Långban finns 
över 300 mineral, varav många unika.  Även vid Hornkullens silver- 
gruvor letas mineral och där kan man också vaska guld! Guldet 
kan ibland bli till sand, men i Värmlands bergslag blir man alltid 
tillräckligt rik på upplevelser.

VÄRMLAND
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I ÄLVDALEN RESER DU tillbaka i tiden och 
får uppleva en annorlunda semester. Åk 
häst och vagn, laga mat över öppen eld 
eller varför inte fira en älvdalsk midsommar 
med majstång, dans och spelmansmusik. 
Oändliga fiskemöjligheter och en levande 
fäbodkultur gör Älvdalen till ett resmål där 
det finns något för alla!

DALARNA

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

Visit

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

I ORSA BJÖRNPARK bor två av norra Europas 
största björnar, Kamtjatkahanen Peter och 
Kodiakbjörnen Taquka, ett charmigt exemp-
lar av världens största landlevande rovdjur.

På toppen av Grönklittberget regerar 
de stora kissarna. Världens största kattdjur, 
de kraftfulla Amurtigrarna, har stenkoll på 
omgivningarna från Tiger Mountain och i 
hägnet strax under lever Persisk leopard 
och Snöleopard sida vid sida. Kolla även in 
årets nyhet, ett helt nytt, stort lodjurshägn.

Orsa Björnparks största hägn är Polar 
World. Med en yta på 41 000 kvadratmeter är 
det en av världens största isbjörnsanlägg- 
ningar. Här finns Sveriges enda isbjörnar. 

De stora vita björnarna lever tillsammans 
i en trygg miljö, som påminner om Arktis.  
Även om Grönklitt har normalt svenskt  

Orsa Björnpark – rovdjur på riktigt, året runt
I Orsa är man van att stöta på isbjörnar, tigrar och leoparder. Högst upp på Grönklittberget 
regerar några av världens mest sällsynta och utrotningshotade rovdjur. 

sommarklimat har isbjörnarna här faktiskt 
ofta snö i sitt hägn åtta månader om året 
tack vare vinterproducerad konstsnö, som 
förser en del av Polar World med ett rejält 
snöberg under vinterhalvåret. 

I Orsa Björnpark och hela Grönklitts-
anläggningen händer det också massor 
av roliga och spännande saker för hela 
familjen alla dagar under högsäsong, läs 
mer på www.orsabjornpark.se.

SAGOLANDET TOMTELAND som ligger utan-
för Mora, cirka 45 minuters bilresa från 
Grönklitt, är en värld fylld av äventyr, lek, 
musik och sång. Här finns teaterförställningar  
med levande teater där du är en del av 
sagan. 

Aktiviteter finns det gott om, till exempel 
trollsafari, läran om Tomtekraften, träffa 
häxan, älvor, nissarna och självaste Tomten. 
Du kan också ta ett dopp i Aurorasjön! 

Hälgeland, som är en egen avdelning i 
Tomteland, är en härlig blandning av seriens 
humor, skulpterade figurer, ljudeffekter och 
häftiga lekplatser för barnen. Hälgeland 
hittar du i Tomteland.

Börja resan in i sagornas värld på  
www.tomteland.se.

DALARNA

www.stfturist.se/grovelsjon
0253-596880

 Baaaara morfar och jag! 
Vi ska till Grövelsjöns fjällstation 

i norra Dalarna. Det är som ett hotell på fjället, 
816 meter över havet. Min morfar säger att det är 

53 mil till Stockholm men bara ett stenkast 
till Norge. Det finns mycket bus för oss 

barn där men även för de vuxna!  
Allt detta kan du göra:

Moffa & jag ska 
åka till Grövelsjön!  
Moffa & jag ska 
åka till Grövelsjön!  

BARN & FAMILJER
Expedition Grövelsjön, 12-15 år
Familjefjällvecka för barn och ungdomar 
med Down`s syndrom 
Familjevandring – stugmys och tältäventyr  
Familjefjällvecka – vandring, bus & basläger 
Singel med barn – fjällintroduktion 
Familjefjällkurs – introduktion
Barnbarn med mor-och farföräldrar
Singel med barn – vandring, bus & basläger

VANDRING OCH UMGÄNGE
5 dagars vandring Grövelsjöfjällen runt
Singel i Grövelsjön
Singel 55+  
Ut & Njut – Tantvandring
Vandringsvecka

HÄLSA OCH FRISKVÅRD
Fjällvecka med Friskis & Svettis
Löpardagar de luxe
Qigong, Yoga och Zenmeditation 
i mindfulness
Sunda seniorer

NATUR-DJUR-KULTUR
Naturfotovecka - Grövelsjöns 
smultronställen
Friluftsmåleri med Lennart Forsling
Lägervecka med hund, träning och 
fjällvandring

I SÄRNA LIGGER Fulufjället – Sveriges yngsta  
nationalpark. Huvudattraktionen är Njupeskär, 
Sveriges högsta vattenfall. På Fulufjället van-
drar du på egen hand eller vänder dig till Natu-
rum, som har guidade turer under sommaren.

IDRES 18-HÅLSBANA är en av Sveriges mest 
populära och kanske en av landets vackraste.  

Är inte golf din melodi? Varför inte testa fiske, 
mountainbike, ridturer, rafting, bäversafari 
eller att snöra på dig vandringskängorna. 
På Idre Fjäll finns aktiviteter som passar alla, 
med eller utan ledare. Vatterutchbanorna och 
badet är extra populärt när solen är framme.

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

Orsa Grönklitt
Box	133,	794	22	Orsa.
För	mer	information	ring	0250-462	00,	mejla	
info@orsagronklitt.se eller besök www.orsabjornpark.se.
Tomteland,	www.tomteland.se,	tel	0250-287	00.	

Två parker till rabatterat pris. Köp Tvåparkskortet som 
gäller familjeentré till Orsa Björnpark och Sagolandet  
Tomteland. 995 kronor för två vuxna och två barn (3-12 år).

idrefjall.se

Härliga 
fjällsommarfjällsommar

Boende fr. 400 kr
dygn/lägenhet.
3+2 bäddar, v. 27-32.
Boka på idrefjall.se 
eller 0253-410 00.
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GÄSTRIKLAND

KONSTVÄGEN SJU ÄLVAR är troligen världens 
längsta permanenta konstutställning. 35 mil 
långsträcker den sig från kusten vid Holmsund 
till fjällen i Borgafjäll. Samtliga 12 konstverk 
gestaltades utifrån fritt valda platser i det obe-
byggda landskapet. I Umeåregionen finns sex 
av de tolv konstverken uppställda längs vägen. 

BILDMUSEET VISAR I sommar utställningen 
Serier från norr där serietecknare med an-
knytning till norra Sverige visar upp sina 
verk. Passa även på att se Felice Varinis plats- 
specifika målningar som visas för första gången 
i Sverige. Fler utställningar i sommar är bland 
annat Agnès Varda och Jacob Hashimoto.

NYA VÄSTERBOTTENMUSEUM öppnar den 
15 juni portarna till det nya museet på 
Gammlia. Sune Jonssons Bildrum följer 
en av Sveriges främsta dokumentär- 
fotografer. Fler utställningar i sommar är 
bland annat: Umeåminnen och framtid samt 
Stad: Drömmar och verklighet.

Konst för öppna sinnen
Umeå bjuder på konst och spännande upplevelser i sommar. 

Umeå Turistbyrå
Renmarkstorget	15,	903	26	Umeå.
För	mer	information	ring	090-16	16	16,	mejla	
info@visitumea.se eller besök www.visitumea.se, 
eller www.konstvagen.se.

UMEDALENS SKULPTURPARK ligger mitt 
bland tallar och hus och är en utställning 
med världsrykte. Den permanenta utställ-
ningen består idag av 40 skulpturer gjord 
av internationellt kända konstnärer.

På området finns också ett av Sveriges 
största konstgallerier Galleri Andersson/
Sandström.

Gänget på Mackmyra Whisky har följt sina drömmar och skapat den 
svenska maltwhiskyn. De tillverkar den på sitt eget sätt, av lokala 
råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den 
internationella whiskykartan.

I MACKMYRA WHISKYBY strax utanför 
Gävle hittar du en unik besöksplats. 
Här får du uppleva svensk whiskytill-
verkning från insidan och även besöka 
Mackmyras väldoftande whiskylager. 

Mackmyras restaurang erbjuder 
både mat och whisky i avslappnad 
miljö. Menyn bygger på en symbios 
mellan mat och dryck där upplevelsen 
av smakkombinationer står i fokus.

Destillerivisning
Pris:	175	kr	per	person	
Tid:	Visningen	tar	cirka	1,5	timme
Åldersgräns:	15	år	
Öppet dagligen hela sommaren. 
 
Restaurangen
Öppet dagligen kl 12 – 18,
(kl	12	–	20	vecka	27-30).

Boka ditt besök idag!
Webb: www.mackmyra.se
Telefon:	026-54	18	80	
Mejl:	bokning@mackmyra.se	

Mackmyra Svensk Whisky 
– titta in på ett destilleribesök i sommar

VÄSTERBOTTEN

GÄSTRIKLAND

Upplev Nedre Dalälven
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www.nedredalalven.se

Längs Nedre Dalälven finns mycket att uppleva i den rika natur- och kulturmiljön:  kanotvatten, 
cykelvägar, badvikar utan trängsel, strövstigar, små butiker med närproducerat och hantverk, 
välbevarade 1600-talsbruk och inte att förglömma landets mest kompletta fiskeområde efter 

18 mil älv och omgivande sjöar. 
     

Förra året utsåg Unesco området till Sveriges tredje biosfärområde 
och mitt i området ligger Färnebofjärdens Nationalpark.

Med ett stort utbud av logi på camping, i stugor eller landsbygdshotell finns 
här något för alla. Ta med familjen, vännerna, medarbetarna eller affärsvännerna!

Vägabstraktion av Jacob Dahlgren.
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NAMNET KOMMER FRÅN det fem nivåer  
breda vattenfall som Stora Luleälv skapade 
här. Det magnifika Akkamassivet som brukar  
kallas för ”Lapplands drottning” finns i 
närheten och området hör också till världs-
arvet Laponia – Europas sista vildmark. 

Fjällanläggningen ligger vackert vid  
Langasjön med utsikt över fjällmassiv, vackra  
dalar och spännande  urskog. Från Gällivare 

Stora Sjöfallet – lyssna till vildmarkens tystnad
I Sveriges äldsta och världens näst äldsta nationalpark ligger Stora Sjöfallets fjällanläggning.

är det cirka 90 minuters bilresa och där bil-
vägen tar slut börjar äventyret. Du kommer 
att förundras över den friska luften, tyst-
naden och den storslagna naturen. 

Anläggningen är öppen året runt och 
erbjuder en rad upplevelser. Gillar du 
isklättring finns utmaningar för både 
nybörjare och proffs. Området hör till 
landets bästa och är rankat som Europas  

LAPPLAND

Ring	0973-40070	
eller besök www.storasjofallet.com.

femte bästa. Fiskekort köps i receptionen. 
Det finns även en professionell fiskeguide. 
Gör fisketurer med skoter till Kakerjaur, 
Pätjasjaure och Teusajaure. Stora Sjöfallet 
erbjuder också helikopter- eller flygturer.  
Den som söker lugnet väljer vandring eller 
skidturer. Bästa tiden för turåkning är  
mellan februari och maj. Runt knuten finns 
många fina och olika långa leder och an-
läggningen är en lämplig  utgångspunkt till 
nationalparkerna Stora Sjöfallet, Sarek och 
Padjelanta. Kungsleden passerar också all-
deles i närheten. 

Den 30 maj-2 juni och 5-8 september 
2013 erbjuds Crossnature-helger. Under 
hösten arrangeras även fjällhelger på temat 
kost och hälsa. 

LAPPLAND

HÄR VÄNTAR ANNORLUNDA och spännande upplevelser. Kon-
trasterna är stora. På sommaren kan du uppleva midnattssolen 
som aldrig går nedanför horisonten, vilket är unikt för området 
norr om polcirkeln. Det är en upplevelse att bära med sig för 
resten av livet. Oavsett om du vill koppla av i enskildhet eller jaga 
adrenalinkickar är utbudet stort. Här får du en helhetsupplevelse 
att njuta av länge. För dig som föredrar lugn och ro på semestern 
kanske fjällens storslagenhet eller urskogens mosaiklandskap kan 
ge dig det lugn du söker. Här kan du vandra, njuta av fantastiska 
vyer och känna hur vardagens bekymmer försvinner. 

DU SOM SÖKER FART OCH FLÄKT har ett brett utbud av aktiviteter 
att välja på. Alla behöver inte göra allting samtidigt! Kanske mamma 
vill prova fiskelyckan, pappa vill paddla kanot och barnen vill bada 
i tempererade pooler och leka i leklandet på Jokkmokk Camping 
Center? Det är inga problem för det finns mycket roligt att göra. 
Forsränning, paintball, guldvaskning, kanotturer, dagsvandring 

Jokkmokk – en upplevelse att njuta av
Jokkmokks kommun som ligger mitt på Polcirkeln är stor, faktiskt Sveriges näst största. Vi som bor här har nästan 4 kvadrat- 
kilometer var att bo och leva på. Det finns alltså gott om plats även för dig och din familj.  Det finns ett brett utbud av 
boende i Jokkmokk; högklassiga hotell, naturnära campingstugor eller husvagnsplatser, nyrenoverade rum på vandrarhem, 
fjällanläggningar eller något helt annat. Valet är ditt!

med packrenar, golfrunda i midnattssol, besök på slädhundskennel 
och helikoptertur är bara några exempel.

ÄR DU INTRESSERAD AV FRILUFTSLIV ska du inte missa den storslagna 
fjällvärlden. Här finns fyra stora nationalparker; Sarek, Padjelanta, 
Stora Sjöfallet och Muddus som tillsammans med flertalet natur-
reservat bildar världsarvet Laponia. Markerade vandringsleder finns 
både i fjällvärlden likväl som i skogsområdena. Du kan vanda på egen 
hand men väljer du att slå följe med en kunnig guide får du ut mer av 
din vistelse. En vandring i midnattsolens sken med en ryggsäck inne-
hållande kaffepanna och en bit torrkött är något vi rekommenderar!

JOKKMOKK ÄR KÄNT FÖR sin roll som en central samisk samlings-
plats. På orten finns bland annat Ájtte Svenskt Fjäll- och same- 
museum, Sami Duodji, Samernas utbildningscentrum samt ett flertal 
konst- och hantverksbutiker. Jokkmokks marknad – Norra Europas 
största vinterfest startar alltid första torsdagen i februari och pågår 
i tre dagar. Det är en mötesplats för besökare från när och fjärran. 
Här bjuds man på sameslöjd, hantverk, utställningar och massor 
med spännande arrangemang. Jokkmokks marknad är något som 
man bör ha besökt minst en gång i livet!

Hos oss finns det gott om plats för dig som besökare och du 
behöver inte vara sysslolös, om du inte vill. Här får du en helhets-
upplevelse att njuta av länge. 

Jokkmokks	kommun,	Västra	Torggatan	11,	962	85	Jokkmokk.	
För	mer	information	ring	0971-170	00,	maila	kommun@jokkmokk.se	
eller besök www.jokkmokk.se.
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Webb-TV för

Turistkanalen.se
Turisten

Golfpärlor
Din bästa golfguide!

53
STOR 
GUIDE:  
GRYMMA 
GOLFKLUBBAR!
Golfpärlor produceras av: TÄVLA OM FJORTON 

GOLFPAKET

VINN ÖVERNATTNING MED FRUKOST, 

MIDDAG & GREENFEE

2013

Johan Benestam 
designar din
FANTASY 
COURSE

JONAS 
BLIXT

MÖT VÅR SVENSKE KOMET

rl

Vinn drömpriser för 60 000 kr!

Dream Course 
Challenge

by Golfpärlor

Tävling!

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

The 
Trangia 
principle 
– simple 
and safe 

www.trangia.se
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Camping    Kultur    Ä  ventyr

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips
2013

Vinn fina sommarpriser i årets 

LÄSARTÄVLING

ROLIGA RESMÅL
för hela familjen!

Din bästa sommarguide!

BRÖDERNA 
TIMELL
Grilla med

mat kalender
smaker från norr till söder

~~
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SERVICE, 
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NATURLIGA 
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CAMPINGCCCCAAAA
SVENSK

Följ med på  
en spännande  
resa i vårt  
fantastiska  
Sverige

ÅRGÅNG 30, 2013 | WWW.CAMPING.SE

Mer semester åt alla
Massor av spännande semestermål

Styla ditt 

 campingliv
Smarta inredningstips från vår stylist  

å a llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaa

Hitta din  semester påcamping.se

SVERIGES STÖRSTA UTBUD AV CAMPING OCH STUGOR

Campingens 
historia – på ett uppslag

Svensk camping är det bästa sättet att komma nära Sveriges dolda pärlor. Platser 
som får dig att andas ut och som ger nya tankar. Vi har 500 campingplatser med 
9 000 stugor och över 75 000 campingtomter över hela Sverige, mitt i den svenska 
naturen. Ge dig själv en möjlighet att upptäcka det våra gäster redan vet: 

SVERIGE ÄR FANTASTISKT Läs mer, beställ vår katalog och boka 
ditt boende på www.camping.se

SCR_Sem.tipsSverige_2013_200x262_SE.indd   1 2013-04-18   16.08


