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Din bästa sommarguide!

92
roliga resmål

Sommaren på 
Djurgården
•  Allsång & ABBA
•  Pippi & pirr i magen 
•  Vikingar & Vasa

Åland &
Östersjön
– hitta dina egna smultronställen

för hela familjen!

Best of



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

www.kungligaslotten.se
Appstore / Google Play:  Kungliga slotten



 
Sommar 

med Familjen eller 
vännerna i egen stuga

från 1.032:-*

* Ljus och trevlig stuga för 6 pers. 3 sovrum med bekväma sängar, 
diskmaskin, internet och endast 700 meter till badplats.

 Pris vecka 27 = 6.190:- eller 1.032:- per person vid 6 personer”

Läs mer och boka på

031-15 52 00

Hus 06427
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INNEHÅLL
    Semestertips – 2018

DET ÄR MAJ och termometern visar 
25 grader i skuggan. Den här vårens 
rekordvärme gör något med oss. 
Förutom den oundvikliga tanken på 
klimatförändringar, kommer en känsla 
av frihet och att allt är möjligt. Vi har 
redan omfamnat sommaren, eftersom 
vi redan lever i den. 

Då det vanligtvis under våren 
känns som en utopi att vi en dag ska 
kunna gå barfota på gräsmattan, bada 
i havet eller semesterlunka i kortbyxor, 
känns det nu alldeles självklart att 
börja planera sommarens alla äventyr! 

Tänk dig till exempel en semester i 
skärgården – båtliv i Östergötlands  
kustremsa, strandhugg längs Öster-
sjön och Ålands granitröda klippor. 
Eller en citysommar med besök på 
Djurgården, spännande museer om 
Vasa och vikingaliv eller kvällskon-
serter på Gröna Lund. I Semestertips 
har vi samlat alla våra bästa resmål så 
att du själv kan upptäcka dina egna 
smultronställen. 

Vi önskar dig trevlig läsning och en 
fantastisk fortsättning på sommaren!

 

Pär Fischerström
Projektledare

är lång!

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

9 .............. SMÅLAND
 med evenemangskalender

12 ..............Best of ÖSTERGÖTLAND
 med evenemangskalender

16 ............ SÖDERMANLAND
 med evenemangskalender

17 ............ VÄSTMANLAND
 med evenemangskalender

20 ............ NÄRKE 
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är lång! 15 sköna
semestertips
i sommar!

Ring 020-22 99 22 eller boka online

Letar du efter sommarens skönaste lägen? Vi har 14 destinationer, från Malmö i söder till Luleå i 
norr - samt vår härliga destination på danska ön Rømø där du upptäcker de finaste lägena för din 
semester. 

Vad sägs om kustnära gräddhyllor med sand-mellan-tårna-garanti, busig barnklubb för de små och 
avkopplande dagar i flipflops för de stora? Säkra dina sommarminnen idag – vi ses!

Alltid billigast 
online- boka på 

firstcamp.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inlandsbanan

Sommartrafik 2018: 11 juni–19 augusti.
Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn till 
Gällivare. 
Bokningsbara platser för cykeln.
Ombord finns wifi och möjlighet till USB-laddning.

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

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

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

PErsonLig ocH EngagErad guidning 
På tåget finns en tågvärd som guidar dig under 
hela resan. det finns fika ombord, och tåget 
gör uppehåll för lunch och middag på när-
liggande restauranger enligt tidtabell. tåget 
gör också några kortare stopp med möjlighet 
till en bensträckare. allt för att du skall få en 
oförglömlig upplevelse!
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Oktober möter november och vi möter varandra. Välkommen till en vecka med sprakande eldar, spännande 
upplevelser och dramatiska utsikter! Boka in vecka 44 för Höga Kusten. Då håller vi öppet för dig. Men inte 
bara det. Du får uppleva dagar och nätter fulla av aktiviteter som på något sätt har anknytning till eld.  Vi lovar 
dig en annorlunda vecka riklig med eldiga höstfärger, varma möten och spännande smaker.

För att se utbudet och planera ditt  dagsschema, välkommen in till vår evenemangssida eldveckan.se.

H O G A K U S T E N . C OM
För mer information och tips på bästa värmen – ring oss på 0771-26 50 00

Eldveckan.indd   1 2017-09-14   11:19

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

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

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

LYXWEEKEND
STOCKHOLM
FRÅN 1 050:-

FJÄLLPAKET
HÄRJEDALEN
FRÅN 2 295:-

SPAPAKET
MALMÖ
FRÅN 900:-

VANDRARHEM
SMÅLAND
FRÅN 120:-

I MOBILEN

M.SVERIGERESOR.SE

CAMPING
VÄSTKUSTEN
FRÅN 250:-

SÖK, INSPIRERAS OCH BOKA

äveNtyret 
Börjar på:

här är NåGRa aV våra
10 000 skäl att 
uppleva Sverige



S
W
E
E
T
C
R
E
A
T
IV

E
S
.S

E

INSPIRER A S AV RE SEBER ÄT TEL SER OCH BOK A DIT T ÄVENT YR PÅ EUROPARUNT.SE



Opera i Glasriket
21 juli, Åseda
Smålandsoperan flyttar sin sommaropera till Åseda 
Folkets Park. Premiär på Bizets Carmen. 

Emmabodafestivalen
25–28 juli, Emmaboda
Bli en av cirka 11 000 som njuter av skön musik 
och gott häng i ett sommarvackert Emmaboda med 
artister som Kapten Röd, Axel Boman och Joy.

Power End of Summer Meet, 
Emmaboda
25 augusti, Emmaboda
En 32-årig tradition där hela flygfältet fylls av bilar 
– 3 500 bilar är många! En otrolig fest för dig som 
gillar amerikanska bilar.

Svartbäcksmåladagen
8 september
En heldag kopplad till rörelse, hälsa och välbe-
finnande. Med löplopp för alla åldrar.

Draghunds-EM
24–28 oktober, Nybro
Nybro Draghundsklubb arrangerar Europeiska 
Mästerskapen i Barmark för draghundar på Svart-
bäcksmåla Friluftsområde i Nybro. Över 400 förare 
med hundar tävlar. 

Bergdala Höstmarknad
27 oktober, Bergdala
Stor höstmarknad med knallar och försäljning både 
ute och inne i butiken och den mysiga hyttan. Se 
glasblåsning och köp något gott att äta. 

9Semestertips 2018

Vad händer 
Glasriket?

September

Juli

Augusti

SMÅLAND

Glasriket

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

i gLasriKEt finns tolv hyttor och glasbruk att 
besöka. Kliv in i hyttan och se den fascinerande 
glasblåsningen, det är svårt att slita sig! Här finns 
också helt unika glaspjäser som bara går att 
köpa på plats i hyttorna. Plus en chans att fynda.

för att uppleva glasriket fullt ut bör du också 
prova på glasblåsning själv, och missa inte 
hyttsillen. En kväll med långa traditioner, precis 
som förr, där det bjuds på rustik småländsk  
mat, musik och glasshower.

glasriket bjuder på mängder av naturliga 
upplevelser i skogarna och på sjöarna. och 
hittar du inte skogens konung ute i det vilda, så 
siktas han garanterat i älgparkerna i grönåsen 
och nybro.

tiPs i gLasriKEt: 
Kosta safaripark slog upp portarna 10 maj. 

åk på safari i småländsk urskog och se hjortar, 
visenter, mufflonfår och vildsvin på nära håll.

Little rock Lake, med sin fartfyllda zipline, 
har uppdaterat äventyren. bland annat med den 
svindlande nyheten att dyka från elva meter 
rakt ner i en sex meter djup bergsbassäng. och 
för den riktigt vågade finns en underjordisk 

Vilda nyheter och heta 
klassiker i Glasriket
Sommaren i Glasriket är späckad med nyheter. 
Mitt i djupaste Småland väntar äventyr av många olika slag.

labyrint. Hög adrenalinnivå utlovas! 
i Målerås fortsätter utbudet av barnaktivi-

teter att växa. ”barnens glasrike” är en lekpark 
med glastema. På Målerås glasbruk kan barnen 
hjälpa hyttsnokarna Ebba & ture att blåsa en 
vas i ett digitalt spel.

Persson & Persson är paret Morgan och Elin. 
i sin nyöppnade hytta i mysiga ösjöbol gör de 
återbrukat glas i stilren design. butiken i den 
gamla lanthandeln är sinnebilden av charm!

orrefors Park hade en lyckad premiärsäsong i 
fjol, utomhushyttan i den vackra parken utlovar 
hög stämning med musiker och gästkockar. 

Oktober

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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SMÅLAND

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

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

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

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

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

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

Astrid Lindgrens Värld 
– där sagor blir verklighet

Astrid Lindgrens Värld

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

Öppettider
Försäsong: 9 maj–8 juni kl. 10–17. 
Huvudsäsong: 9 juni–26 augusti kl. 10–18. 
Septemberöppet: fredag till söndag v.35–v.38 
kl. 10–17, samt lekparksöppet måndag till 
torsdag kl. 10–15. 
Höstlovsöppet: 27 oktober–4 november kl. 10–17.

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

Björkbacken

barnEn roPar överförtjust när de kommer till 
björkbackens boendeanläggning i vimmerby 
och möter de fina loftbyggda campingstugorna. 
På björkbacken finns också hotell och camp-
ing, men populärast är nog ändå björkbackens 
vattenlekpark mitt i området. 

fyra uppvärmda barnpooler väntar familjen 
efter en härlig heldag i astrid Lindgrens värld. 
äventyrsgolf, butik, café och restaurang. björk-
backen är komplett och byggd för barnfamiljer.

björkbackens pris under försäsong: 1 natt i 
hotellrum, 2 vuxna och 2 barn (3-14år) inklusive 
frukost och 2-dagars entré till astrid Lindgrens 
värld från 2 715 kronor (högsäsong från 3 705 
kronor).

1 natt i campingstuga, 2 vuxna och 2 barn 
(3-14år) inklusive 2-dagars entré till astrid 
Lindgrens värld från 1 995 kronor (högsäsong 
från 2 960 kronor).

Björkbacken 
– där barnen vill bo

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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För information och bokning ring 0492-121 00, 
mejla info@vimmerbystadshotell.se eller besök
www.vimmerbystadshotell.se.

cEntraLt vid stora torgEt i vimmerby 
ligger stadens äldsta hotell med anor från 
1860-talet. 

Här erbjuds gästerna boende och logi i en 
anrik hotellmiljö i hjärtat av vimmerby. Många 
är de gäster som år efter år kommer tillbaka till 
hotellets utmärkta läge. 

Här möts boende med småländsk hemtrevnad 
och ett vänligt bemötande. Här finns även fria 
P-platser och ett rikt utbud av gratis tv-kanaler.

familjepaket till astrid Lindgrens värld: 
1 natt i familjerum inklusive frukost samt  
2 dagar i parken under lågsäsong 3 145 kronor 
samt under högsäsong 4 005 kronor. Paketet 
gäller 2 vuxna och 2 barn.

Best Western 
Vimmerby 
Stadshotell 
– platsen du aldrig glömmer

Best Western Vimmerby Stadshotell

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

Fredensborgs Herrgård

EftEr En Lång dag av mycket skratt  och 
stoj i vimmerby är fredensborgs Herrgård ett  
uppskattat boendealternativ, endast 10 min- 
uters bilresa 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. 

restaurangen serverar mat som passar hela 
familjen och barnen har en egen buffé. 

familjepaket finns från 2 860 kronor under  
lågsäsong 9/5–6/6, samt från 3 350 kronor  
under högsäsong 7/6–26/8. Prisexemplet inklu-
derar 1 natt i hotellrum inklusive frukost, samt 
1-dags entré till astrid Lindgrens värld. det finns 
även 2-dygnspaket.

Fredensborgs 
Herrgård
– herrgårdssemester 
för hela familjen

SMÅLAND

Hotell Ronja 
– bekvämt boende för små 
och stora familjer 

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

Hotell Ronja

Ett trEvLigt boEndEaLtErnativ i vimmerby 
är Hotell ronja. Med sina 40 unika hotellrum, 
passar hotellet alla typer av familjer. Här finns 
body gym relax för träning och avkoppling med 
ett fullt utrustat gym, inomhuspool, bubbelpool, 
bastu och en minigolfbana under tak. i anslutning 
till receptionen finns också restaurangen Prime 
– med något för alla smaker. 

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

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

Prisexempel: 1 natt i mindre familjerum för  
max 4 personer inkl. frukost från 1 495 kronor/natt 
(prisexempel perioden 7/5–17/6 2018).

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB



Best of
Östergötland
Sommaren och semestertiden närmar sig med stormsteg – dags att planera vad du ska hitta på 
utöver sena grillkvällar och bokläsning i hängmattan (ja och fotbolls-VM såklart). För vad händer om 
du tar med dig grillkorven till en grillplats i skärgården eller boken till en solvarm strand vid Vättern? 
Jo, du har gett dig ut på utflykt! För femte året i rad vill en lång rad turistföretag inspirera invånare 
och turister att uppleva sommaren i Östergötland.
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öStergötLAND

Visit Östergötlandi KataLogEn #utfLyKta har man samlat 59 
aktiviteter som sker minst tre gånger under 
maj-september och garanterat genomförs om 
det anmäler sig två deltagare. 

– Med #utflykta vill vi underlätta för östgötar 
och turister att uppleva östergötland, säger 
Kristian Kårdal på visit östergötland. 

som besökare kan du vara säker på att 
aktiviteten genomförs på bestämda datum, 
vilket underlättar planeringen och är skönt 
om du har en liten bit att resa.

Exempel på utflykter som du kan göra i 
östergötland är: 

Spännande utflykter i Östergötland
Alla #Utflykta-aktiviteter hittar du på 
www.visitostergotland.se/utflykta 
och katalogen finns tillgänglig på turistbyråer 
och info-points runt om i Sverige. 
www.visitostergotland.se

•	 Skogsbad
•	 Golfare	på	en	dag
•	 Glödstek	din	fläskfilé
•	 Historievandringar
•	 Sälsafari
Kraven för att få vara med i utflykta är just 

att man som arrangör garanterar ett genom-
förande under minst tre tillfällen, och att man 
varje år presenterar minst en nyhet. 

– På så sätt har man alltid något spännande 
att se fram emot. nyheter som sticker ut i år 
är bland annat skogsbad och att ta grönt kort 
i golf på en dag, säger Kristian.  

Best of öStergötLAND
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öStergötLAND

Östgötaskärgården

aLLt dEtta ocH MycKEt MEr kan du upp- 
täcka i det gränslösa äventyrslandet i östergöt-
land som inbjudande breder ut sig från arkö-
sund i norr till gryts- och tjusts skärgårdar i 
söder, med s:t anna mitt i denna sköna övärld. 
från urskog till öppen horisontlinje med tio-
tusentals öar, fulla av aktiviteter och äventyr. 
det är lätt att hitta en alldeles egen ö, och 
ändå ha nära till all service och sommarens 
många evenemang och nöjen.

Här finns antagligen landets bästa paddel- 
vatten, där nybörjare och familjer tas extra väl 
om hand. Här erbjuds nybörjarkurser där man 

Östgötaskärgården – Arkösund, S:t Anna och Gryt

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

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

packade i paket, där även middagar och 
övernattningar ingår. vad sägs om månskens-
paddling, yogapaddling eller att övernatta 
uppe i träden!

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

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

Läs mer om Östgötaskärgården på 
www.ostgotaskargarden.com.

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

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

Valdemarsviks Turistbyrå
0123-122 00
www.valdemarsvik.se

Best of öStergötLAND



Lars Winnerbäck 
29 juni, Linköping Arena
Lars Winnerbäck ger sig ut på en skandinavisk 
sommarturné, som tar sin början i hemstaden 
Linköping.  Special guest är Lisa Ekdahl. 
www.visitlinkoping.se

Motorträff på Flygvapenmuseum
5 juli, Flygvapenmuseum, Linköping
Motorentusiasternas veckoträff! Kom och upplev det 
rullande kulturarvet! Motorentusiasterna i Linköping 
anordnar bilträffar på Flygvapenmuseum torsdags-
kvällar under hela sommaren t.o.m. 27 september. 
Alla fin- och veteranbilar är välkomna. 
www.visitlinkoping.se 

Karnebåtfestivalen 2018
6–7 juli, Valdemarsvik 
Familjefest i Valdemarsvik. Succén Valdemars Sa-
longer är tillbaka. Det blir karnevalståg, talangtävling 
och mycket mer.

Allsångsmåndag i Valdemarsvik
Allsång i centrum fyra måndagar i rad med 
husbandet Titanix och gästartister.
16 juli, Shirley Clamp
23 juli, Arvingarna
30 juli, Siv ”Augustina” Carlsson
6 augusti, Magnus Carlsson

Allsång på Gästis i Motala
12, 19, 26 juli samt 2, 9 augusti,
Borensbergs Gästgivaregård, Motala
Härlig allsång med kända artister på Borensbergs 
Gästgivaregård, fem torsdagskvällar under som-
maren. Artister: Johan Boding, Linda Bengtzing, 
Nanne Grönwall, Jack Vreeswijk, Micke Syd & Susie 
(Lili & Susie) 
www.facebook.com/allsangpagastis

Medeltid i Medevi
14–15 juli, Medevi Brunn, Motala

The Art of the Brick 
T.o.m. 12 augusti, Saab Arena, Linköping
Världsutställningen The Art of the Brick  ger dig en 
värld full av magi, fantasi och nostalgi! 
Med 1 miljon LEGO-bitar, 80 fullstora magiska 
skulpturer och modeller samt ett kreativt rum för 
både vuxna och barn. 
www.theartofthebrick.se

Pelle Svanslös – Back in Town
T.o.m.12 augusti, Folkparksteatern, Gamla Linköping
Ett musikaliskt och kul äventyr för hela familjen med 
Pelle Svanslös och de andra katterna. Här möter du 
Pelle, Maja Gräddnos, Måns, Bill & Bull, m.fl. i ett 
musikaliskt, trevligt och rafflande familjeäventyr.
www.friluftsteatern.se 

Marvels Avengers S.T.A.T.I.O.N. 
T.o.m. 31 augusti, Östgötaporten, Norrköping 
Har du vad som krävs? Marvels Avengers är en inter- 
aktiv upplevelse som tar dig rakt in i The Avengers 
fantastiska värld. Utställningen är fylld av interaktiv 
teknik, utmanande uppdrag och originalrekvisita från 
storfilmerna. 
 www.avengerstation.se

En tidsresa från medeltid till nutid,  fullspäckad med 
spännande aktiviteter som passar alla åldrar. 
www.medeltidimedevi.se 

S:t Anna-dagen
Lördagen 21 juli, Söderköping
Aktiviteter längs med väg 210 från Hösterum ut mot 
Tyrislöt och tillbaka mot Stegeborg
sanktanna.com

Barnens hinderbana
4 augusti, Team Sportiahallen, Motala
Hinderbana för barn 6 till 14 år. ta dig förbi 15 roliga 
hinder och utmana kända TV-profiler i Gatloppet.
www.barnenshinderbana.se

Live i Gamla Linköping
18, 19, 30 augusti, Folkparksteatern
Tre konsertkvällar med Nationalteaterns Rock-
orkester, Stiftelsen och Säkert!, arrangerade av Visit 
Linköping & Co i samarbete med City to city. 
www.visitlinkoping.se 

Diggiloo
11 augusti, Råssnäs, Motala
Sveriges största sommarturné med bland annat 
Charlotte Perrelli, David Lindgren, Mariette, Marika 
Carlsson, Ola Salo, Ida Redig och Tommy Nilsson. 
www.diggiloo.com/ort/motala

Söderköping gästabud
31 augusti–2 september
Söderköping på medeltiden - riddare, gycklare, 
munkar, tornerspel, marknader, eldshower samt den 
medeltida musikfestivalen NoMeMus.
gastabud.se
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Vad händer i Östergötland i sommar?
Hela sommaren

Juli

Augusti

öStergötLAND

Juni
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En magisk dag i Harry Potters 
anda i Mariefred
16 juni

Dramatiserade stadsvandringar 
i Strängnäs
28 juni–2 augusti, torsdagar

Guidade stadsvandringar i 
Strängnäs
30 juni–4 augusti, lördagar

Fordon i rörelse, Arsenalen
7 juli

Sommarfestival i Strängnäs
12-14 juli

NM i Food Truck i Mariefred
20–21 juli

Hundraåringarnas regatta i 
Mariefred
25–28 juli 

SM för Gatumusikanter i 
Mariefred
11 augusti

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

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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Turistbyrån Strängnäs & Mariefred

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

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

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

Kanotkungen
En av de mest natursköna kanotlederna i 
södermanland börjar vid sjön visnaren. 

Paddelvattnet fortsätter i de långsmala 
Marvikensjöarna, där det råder motorbåtsför-

Gripsholms Slott – öppet15 maj–30 september, 
kl10.00-16.00.

Strängnäs och Mariefred  
– idyller mindre än en timme från Stockholm
I de vackra Mälarstäderna ger närheten till vattnet en alldeles speciell atmosfär. 
Här finns mycket att uppleva och många sevärdheter att besöka. Börja med ett 
besök på hemsidan där du hittar matnyttig information. 

Ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg. 

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

Natursköna kanotleder i Södermanland.

bud. i anslutning till dessa sjöar slingrar sig 
sörmlandsleden. 

Läs mer på www.kanotkungen.se. 

Arsenalen
skandinaviens största museum i sitt slag, fyllt av 
fordon på både band och hjul. se den tekniska 
utvecklingen från 1900-talets början till nutid. 
utställningen soldaten och torpet berättar om 
den indelte soldaten. På museets övre våning 
kan du följa Kungliga södermanlands rege-
mentes historia från gustav vasa till idag eller 
följ med soldaten anders och råttan bosse på 
kluriga knep längs museet. 

för mer information, om priser och tider, 
besök www.arsenalen.se.

SöDerMANLAND

Vad händer 
i Strängnäs 
och Mariefred?
Juni

Juli

Augusti

Arsenalen har öppet dagligen under juni-augusti. I septem-
ber öppet ons-sön. För exakta tider se www.arsenalen.se 
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Kokpunkten – upplev Sveriges första actionbad!
Hjärtat slår ett hårdare slag när du tar steget ut. Rushen i magen känns direkt på pulsen. Blodet i ådrorna 
strömmar lika snabbt som vattnet i den brantaste bana du åkt. Det här är det vi kallar badrenalin.

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

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

Kokpunkten är ensamt i norden om att ha 
en parallellrutschkana där badgästerna kan 
åka parallellt med varandra och tävla på tid.

fokus ligger på att skapa pulshöjande och 
adrenalinstinna situationer genom att tillföra 
hastighet och utmaningar. totalt består badet av 
mer än en halv kilometer rutschkanor förlagt 
över åtta våningar.
Med hjälp av digital projiceringsteknik förän-
drar Kokpunkten badmiljön, så att badgästerna 
därmed får uppleva hur badet förändras. 

Kokpunkten

KoKPunKtEns Historia börjar förstås där, när 
ångkraftverket togs i drift 1917 och försörjde 
inte bara västerås utan stora delar av sverige 
med kraft. från 1979 blev kraftverket bara 
ett beredskapsverk, och 1992 avvecklades all 
kraftproduktion. vad som skulle hända med 
byggnaden efter var inte klart – men strax efter 
att Peab tagit över ägandet byggnadsminnes-
förklarades ångkraftverket 1999. några år senare, 
2005, började de första tankarna på ett upp-
levelsebad ta form.

dEt Har LEtt oss fram till idag, där upplevelse 
har blivit action. det sprillans nya design- 
hotellet steam Hotel är 18 våningar njutning 

VÄStMANLANDHela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

vid Mälarens strand. Hotellet ståtar också med 
ett 800 kvm stort spa.

i de andra delarna av kraftverket plane-
ras ett science center och en mötesplats för  
energi- och klimatfrågor. 
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Nora

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

Boka Trästadspaket
I paketet ingår: Två övernattningar på Nora 
 Stadshotell alt. Lilla Hotellet inkl. frukost, 
2-rätters middag på Nora Stadshotell och guidad 
visning av Göthlinska gården alt. stadsvandring.

Paketpris: 1 750 kr/person, 
del i dubbelrum, två nätter.

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

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

Nora – trästaden i Bergslagen

deckardrottningen Maria Langs skoga.
teater på stadra, Parkfest, rosengården 

och kulturupplevelser i det kreativa Kvarteret 
bryggeriet rekommenderas. runt knuten bjuder 
bergslagens trolska skogar på fina leder för 
vandring och mountainbike. Kom över dagen 
eller stanna gärna längre och njut av staden i 
lugn och ro.
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Bergslagens familjeveckor
25 juni–8 juli
Om barnen har roligt trivs föräldrarna. Under 
familjeveckorna (v26-27) erbjuds massor av olika 
aktiviteter för barn och barnfamiljer samt fina 
erbjudanden på både fika, mat och boenden.
www.bergslagen.se

Noradagarna
4–7 juli
Hela stadens festdagar med härligt folkvimmel under 
fyra dagar. Antik- och Samlarmässa, storloppis, barn- 
aktiviteter, tivoli, marknadsknallar, musik, nostalgi 
och mycket mera.
www.noradagarna.se

Teatervandring, 
Hyttans hemligheter
6 juli–5 augusti
Upplev hyttan från en tid när den var i full gång och 
ett självklart centrum i den lilla byn Löa. 
www.hyttanshemligheter.se

Flickan i frack 
6 juli–5 augusti
En nyskriven pjäs av Agneta Pleijel fritt efter Hjalmar 
Bergmans roman spelas på Stadra Teater mellan 
Nora och Grythyttan i sommar.
www.stadrateater.se

Opera på Skäret
28 juli–24 augusti
I operahuset utanför Kopparberg i Bergslagen  
erbjuds varje sommar operaupplevelser i absolut 
världsklass. Don Carlo samt Kärleksdrycken sätts 
upp i sommar.
www.operapaskaret.se

Hyttdreva 
3–5 augusti
I hyttan fanns en masugn där malmen smältes till 
järn och när denna blåstes ner för säsongen hade 
man fest. Detta kallades Dreva eller drevdansen. 
Hyttdreva är en kulturell mötesplats som upplivar 
gamla traditioner i Hjulsjö Nya Hytta (Södra Hyttan). 
En fest i unik miljö med flera scener. 
www.hyttdreva.se

Vad händer 
i Bergslagen

Juli

Juni

Augusti

Bergslagen

KindLa, järLEån, KLotEn, Knuthöjdsmossen 
eller skärmarboda är några favoriter som alla 
är lätta att nå. bergslagsleden och Postledens 
etapper är mer utmanande men populära 
vandringsleder. du kan vandra i historien på 
leder som följer stigar och vägar från den tid 
när bergshanteringen livnärde bergslagen. 

vad du än väljer så får du garanterat en 
vacker och överraskande upplevelse där naturen 
blandas med bergslagens historia med gruvor 
och hyttor. för att göra det enklare för dig finns 
i år en outdoorguide med 25 olika förslag på 
rundslingor för cykling och vandring. 

i bergslagen finns vildmarken, tillgänglig 
på sina håll, orörd på andra. de vilda djuren är 
dina följeslagare; de sköter sitt om du sköter 
ditt. och även om du inte alltid ser dem, ser 
de alltid dig, precis som det alltid är i naturen. 

äventyret och lugnet bor sida vid sida. var 
beredd på en spännande, vacker och rolig  

I Bergslagen finns massor av möjligheter att bli ett med naturen:  Som vandrare 
med oändliga skogar runtomkring. Som fiskare med hundratals sjöar att välja 
mellan. Som cyklist med Sveriges största MTB-område till ditt förfogande.  
För vandring, cykling eller mountainbike är valen många. Du kan välja kort eller 
långt, tuffare terräng eller bekväma stigar. Varför inte testa ett av alla naturreservat. 

www.bergslagen.se

Lindesbergs Turistbyrå, 0581-811 70

Nora Turistbyrå, 0587-811 20

Hällefors Turistbyrå, 0591-120 01

Kopparbergs Turistbyrå, 0580-805 55

Äventyr och lugn – sida vid sida

VÄStMANLAND
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upplevelse. och kom ihåg att stanna upp då 
och då – och lyssna på tystnaden.



Örebro Turistbyrå

dEt stora badäventyret Lost city på gustavsvik 
i örebro lockar hundratusentals badande varje 
år. vildvattenforsar, vattenrutschar, pooler och 
annat spännande i en dramatisk djungelmiljö. 
tävla i dubbelrutschbanan. simma bland  
skummande vågor. ta dig upp för klätterväg-
gen. Eller njut av solskenet på utebadet. 

intill ligger gustavsviks femstjärniga familje-
camping, allt i lugn miljö men ändå ett stenkast 
från city med dess livliga shoppinggator och 
härliga uteserveringar. 

i örebro är det dessutom alltid nära till 

Sommar i Örebro
Sveriges häftigaste bad. Uteserveringar och ett myllrande folkliv i en av våra 
vackraste stadskärnor. Utflykter i skogen och på sjön. Evenemang för hela 
familjen. Upplev sommarstaden Örebro!

Läs mer på www.visitorebro.se

Fler webbtips:
www.gustavsvik.se
www.annaboda.com
www.katrinelund.se
www.vinon.se

Örebro Visitor Center
Örebro slott
019-21 21 21
info@orebrokompaniet.se

naturen. En halvtimme bort, i Kilsbergen, finns 
mountainbikeleder, vandringsleder och härliga 
naturupplevelser. och österut breder Hjälmaren, 
sveriges fjärde största sjö ut sig. från city kan 
du följa med på båtturer både på svartån och 
ut till Hjälmaren. Eller gör en utflykt – kanske 
på cykel – och njut av kulinariska upplevelser 
och upplev magnifik sjöutsikt på Katrinelund. 

fortsätter du ytterligare några mil når du 
Hampetorp där du kan ta färjan över till den 
idylliska vinön med bad, restaurang, café och 
gårdsbutiker.

NÄrke Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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NÄrke

Klossfestivalen
5-8 juli, Conventum
Sveriges största Lego-event. Bygg själv, se fantastiska 
byggen, träffa Lego-profiler och handla. Conventum
www.klossfestivalen.se

Sommarkonserter
Lena Philipsson, Stadsparken 7 juli, Lars Winnerbäck, 
Gustavsvik 11 augusti, GES, Brunnsparken 18 augusti.
www.frimissalonger.se 

Gnällbältesblues
14 juli, Vinön
Bluesfestival på den idylliska ön Vinön i Hjälmaren. 
www.vinon.se 

Örebro City Sport Festival
16-19 augusti, Örebro city
Över 40 olika aktörer intar Örebros gator med både 
kända och helt nya sporter.
www.visitorebro.se 

Live at Heart
2–8 september, flera scener
En av Skandinaviens största musik- och filmhändelser 
med över 300 konserter och ett brett filmprogram.
www.liveatheart.se 

Vad händer 
i Örebo
i sommar?
Juli

Augusti/September

Sommarslottet Örebro
I sommar öppnar Örebro slott portarna mer än någonsin. Nya rum, aktiviteter 
för hela familjen och spännande möten 
med Gustav Vasa, Karl XIV Johan och 
andra profiler från svunna tider.

när resemagasinet traveler nyligen listade 
Europas vackraste slott hamnade örebro slott 
på tionde plats. det är lätt att förstå varför. 
den dramatiska vasaborgen dominerar stads-
kärnan och ser ut precis så som ett slott ska. 
Ett torn i varje hörn, trappgavlar, stenmurar 
och en ordentlig vallgrav. 

i sommar kan du som besökare möta his-
torien på ett nytt sätt. vandra runt själv bland 
salarna, möta gustav vasa, både i egen hög 
person och på film, låt de yngsta upptäcka 
slottet och låt dig skrämmas på de dramatiska 
spökvandringarna vid midnatt.

Sommarslottet Örebro

11/6–24/6: Dagliga visningar kl 13.00 
25/6–12/8: Slottet öppet dagligen med aktiviteter 
och visningar. 
13/8–19/8: Dagliga visningar kl. 13.00 och 15.00 
20/8–26/8: Dagliga visningar kl. 13.00 
Spökvandringar i sommarnatten: fredagar och 
lördagar 30/6-12/8 kl. 23.00

Läs mer på www.orebroslott.se 
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Best of
Dalarna
Sommartid är aktivitetsutbudet stort i Dalarna, 
avstånden är nära och ni kan lätt fylla en 
sommarvecka med alla ingredienser som gör 
en lyckad semester – kultur, historia, utomhus-
aktiviteter och en massa roligt för barnen. 

Fo
to

: K
ol

a 
Pr

od
uc

tio
ns



Dalhalla Midsommar i Dalarna 
Under hela sommaren ordnas konserter på vackra 
Dalhalla. Se bland annat Tom Jones, A-ha, Malena 
Ernman med gäster samt GES. 
www.dalhalla.se

Tidsresan – ett historieäventyr 
på Zorns Gammelgård 
15 juni–15 augusti, Zorns Gammelgård, Mora 
Ett lustfyllt och spännande äventyr som börjar i 
medeltiden och som leder fram till 1870-tal, den 
tid då Anders Zorn var barn. För hela familjen. 
www.zorn.se

Konstrundan i Vansbro 
kommun
16–17 juni, hela Vansbro
50 lokala konstnärer och hantverkare öppnar sina 
ateljéer och bjuder in till samlingsutställningar på 
21 olika platser i Vansbro kommun. Här finns allt från 
foto, akvarellmålning och silversmide till träsnideri, 
snickeri och keramik – och allt däremellan.

Stiko Per Larssons vandrings-
turné – avslutning!
16 juni, Leksand Strand
En turné från hjärtat till fots. Stiko Per kommer att 
vandra en sträcka på över 90 mil under 33 dagar. 
Vandringsturnén 2018 görs till förmån för Barncancer-
fonden och till minne av Cem Seger, en liten pojke 
från Borås som gick bort i cancer 2016. Han avslutar 
sin vandringsturné på Leksand Strand. 
Fri entré men du kan lämna ett frivilligt bidrag till 
Barncancerfonden under konserten.
www.visitdalarna.se

Midsommar i Dalarna
21–23 juni
Traditionellt firande med sång, fest, blommor och 
dans runt sången. 
www.visitdalarna.se

att njuta av musiken, dansen och stämningen.
www.dansbandsveckan.se

Classic Car Week
27 juli–4 augusti, Rättvik
Classic Car Week är Sveriges största bilträff för hela 
familjen med marknader, backtävling, rallyn, drive-in 
vigslar, cruising och en massa fina veteranfordon.
www.classiccarweek.com

Cykelvasan Öppet Spår
10 augusti, Sälen
Cykla Vasaloppet i sommar! Från Sälen till Mora. 
Cykelvasan Öppet Spår är hela Cykelvasan 90, fast 
utan uttalat tävlingsmoment. Starten går i Sälen och 
körs på 51,5 km skogsväg, 37 km grus och 5,5 km 
asfalt innan du når målet i Mora.
www.vasaloppet.se

Barnteater – Pettson, Findus 
och högsta hönset
12 augusti, Säterdalen, Säter 
En sångglad föreställning som tar publiken med 
storm genom de populära figurerna Pettson och 
Findus många roliga påhitt.
www.säterdalen.com
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Vad händer i Dalarna i sommar?
Hela Sommaren

Juli

Augusti

DALArNA

Juni
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Vansbrosimningen
30 juni–8 juli, Vansbro
Sveriges största öppet vatten-tävling där cirka 
16 000 simmare deltar i de olika tävlingarna. 
Vansbrosimningen ingår i En Svensk Klassiker.
www.vansbrosimningen.se

Peace and Love
5–7 juli, Borlänge
Musikfestival för alla åldrar. På scenen i år står bland 
annat Inner Circle, Petter, Molly Sandén, Thåström, 
Markus Krunegård, Uno Svenningsson, Flora Cash & 
Amanda Fondell, Södra Station, Rhys och Dotter. 
www.peaceandlove.se

Idre Yran 
10–15 juli
Sommarfestival i Dalarna precis som den ska vara. 
Knallemarknad, tivoli, bakluckeloppis, cruising, 
bilbingo och konserter. 
www.idreyran.com

Svenska Dansbandsveckan 
15–21 juli, Malung
Sju kvällar, sex pulserande dansbanor och 82 dans-
band. Nästan 100 000 besökare kommer varje år för 
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På dEnna HistorisKa upptäcktsresa kan du 
exempelvis besöka Zorngården, anders och 
Emma Zorns hem, och där få höra om Mora-
sonen som blev en världsberömd konstnär och 
om den betydelse som han och hans hustru 
haft för Mora. 

Ett annat stopp på resan berättar historien 
om gruvdriften i världsarvsstaden falun, och 
om restprodukten som kom att bli en vital 
ingrediens i den varma röda kulören, falu 
rödfärg, som pryder många svenska hus idag. 
gruvdriften är idag nedlagd men tillsammans 
med en guide kan du kliva ned i vindlande 
gångar, hela 67 meter under jorden.

resan genom dalarna för dig till nedlagda 
industrilokaler som omvandlats till utställnings-
ytor för kontemporär konst. På verket i avesta 
hörs fortfarande ljudet från stålframställningen 
och du känner värmen från masugnarna på 
din vandring bland målningar, skulpturer och 
installationer. 

resan för dig även till platsen där konstnären 
carl Larsson fann inspiration till sina färg-

starka akvareller med motiv från sitt hem och 
trädgård. Målningar som idag utgör sinnebilden 
av sverige och som inspirerar formgivare över 
hela världen.

besök ornässtugan, en medeltida bergs-
mansgård, där 500-åriga historier om den 
blivande kungen gustav vasas spännande 
äventyr i dalarna förs vidare. dessa berättelser 
är ursprunget till det kända långdistansloppet 
på skidor, vasaloppet.

vandra genom familjen Munthes vackra 
trädgårdar och välbevarade sommarhem  
Hildasholm, i Leksand. Lyssna till historien 
om Hilda Munthes stora intresse för teater 
och hur hennes kreativitet lämnade avtryck 
på orten. 

dalarnas största kändis är ändå dalahästen 
och i byn nusnäs får du på nära håll ta del 
av hela tillverkningsprocessen från träbit 
till målad häst och handla med dig vackra  
souvenirer som dekorerats med traditio-
nell kurbitsmålning. På dalarnas museum 
hittar du sveriges största offentliga samling 

01. Verket/Avesta Art
02. Carl Larsson-gården
03. Dalarnas museum
04. Falu Gruva
05. Ornässtugan
06. Munthes Hildasholm
07. Nils Olsson Dalahästar
08. Zornmuseet och Zorngården
09. Porfyrmuseet

av dalahästar från olika tidsåldrar och med 
olika konstnärliga uttryck.

 Lär känna människorna som bidragit till 
sveriges industriella och kulturella utveckling, 
människorna vars levebröd under många 
generationer tillbaka bestått av att förädla 
naturmaterial till konstföremål. som den hårda 
bergarten porfyr som omvandlas till vackra 
ting, attraktiva nog för kungligheter. Historien 
om tillverkningen och transporten av Karl Xiv 
johans sarkofag lämnar ingen oberörd.
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Kulturresa i Dalarna
I Dalarna bjuds du på en berikande rundresa med nedslag på platser som avslöjar spännande delar av Sveriges 
historia. Du får ta del av autentiska kulturmiljöer och höra levande berättelser om människor som lämnat unika 
avtryck. Förundras över människorna och skaparkraften som funnits och som finns än idag. Kliv in i konstnärshem, 
i historiska industrimiljöer och trädgårdar och låt dig omfamnas av de levande berättelserna om Dalarna.

Dalarna

Besök visitdalarna.se/kultur för aktuella 
utställningar och mer info om Kulturresan.



01. Verket, Avesta Art

06. Munthes Hildasholm

03. Dalarnas Museum. Foto: Magnus Sjöberg 07. Nils Olsson Dalahästar. Foto. Per Eriksson 09. Porfyrmuseet

05. Ornässtugan. Foto: Jonas Lindgren 04. Falu Gruva

08. Zornmuseet och Zorngården 02. Carl Larsson-gården
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Kungliga Djurgården

djurgårdEn är KungLig mark sedan 1400- 
talet. redan drottning Kristina njöt en gång av 
balett här. nu kan du njuta av teater i parken 
så väl som på junibacken. 

i år firas att jean baptiste bernadotte blev 
sveriges regent för 200 år sedan. 

nu kan du besöka hans lustslott rosendal, 
där även den fantastiska rosendals trädgård 
ligger.

KonstEn gör intåg
Ett annat kungligt besöksmål är Prins Eugens 
Waldemarsudde där sigrid Hjerténs verk ställs 
ut. Missa inte heller Lars Lerins utställning på 

På Djurgården finns kultur, djur och natur. Här finns plats att andas, njuta, lära och roa sig. Stockholmarna 
älskar sitt Djurgården. Och dit stockholmarna söker sig, dit drar sig också besökare från när och fjärran.

Samlad information om attraktioner och 
evenemang hittar du på www.royaldjurgarden.se

Liljevalchs, eller konsten på spritmuseum och 
thielska galleriet. 

giLLar du MusiK?
då erbjuds allsång på skansen, konserter 
med världskända artister på gröna Lund och 
abba-magi på abba the Museum.

gör En tidsrEsa
vikingaliv förflyttar dig tillbaka till vikinga-
tiden, vasamuseet berättar historien om regal-
skeppet vasa och nordiska museet visar upp 
50-talet. En bild av framtiden får du på tekniska 
museet genom en HoloLens.

HoPPa På cyKELn
ingen annan plats i skandinavien samlar 
så många attraktioner på ett och samma 
ställe. Här finns mycket att upptäcka, allt inom  
promenadavstånd. och vill du inte gå - hyr en 
cykel och ta en tur på denna gröna lummiga ö.

Kungliga Djurgården – mitt i stan
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Vasamuseet.

Nordiska Museet

SkansenABBA The Museum

Junibacken

Gröna Lund

Vikingaliv
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StockhoLMBest of DjurgÅrDeNHela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

tivoLit är fyLLt av attraktioner för såväl 
stora som små, 5-kampsspel för starka och 
svaga, dans, barnunderhållning och över 
70 konserter hela sommaren. vågar du åka 
en av världens högsta slänggungor, känna  

g-kraften i den galnaste berg- och dalbanan 
insane eller prova ikaros där du faller fritt 
från 90 meters höjd – helt liggandes? det är 
klart att du vågar! 

Man ångrar aldrig ett åk!

Gröna Lund – en magisk värld
På Djurgården ligger Gröna Lund – en magisk värld där det omöjliga blir möjligt. 
Gammal blir ung, liten blir stor, upp blir ner och ner blir upp. 

Gröna Lund

För information om öppettider, priser och 
underhållning besök www.gronalund.com

dEt 69 MEtEr Långa krigsskeppet vasa sjönk 
under sin jungfruseglats mitt i stockholm 1628 
och bärgades 333 år senare, år 1961. under ett 
halvt sekel har skeppet långsamt, noggrant 
och omsorgsfullt restaurerats till nära nog 
ursprunglig prakt. de tre masterna på taket 
på det specialbyggda museet visar höjden på 
skeppets ursprungliga master. 

vasamuseet är idag skandinaviens mest 
besökta museum med cirka 1,5 miljoner besök-
are årligen. Kring själva skeppet finns elva olika 
utställningar som berättar om vasa och hennes 

tid, det tidiga 1600-talet. utanför finns museets 
1600-talsträdgård. 

filmen om vasa visas flera gånger i timmen, 
guidade visningar ges flera gånger dagligen och 
audioguide erbjuds alltid. samtliga finns på olika 
språk. det finns även olika familjeaktiviteter. 
allt ingår i entrépriset. 

det finns en välsorterad butik med utbud 
för stora och små, långväga och kortväga be- 
sökare. Här hittar du även en restaurang 
med luncher, smörgåsar och bakverk, med 
närproducerat och ekologiskt fokus.

Vasamuseet –  en riktig skattkammare från 1600-talet
Vasa är världens enda bevarade 1600-talsskepp och en unik konstskatt. Skeppet 
består till 98 procent av originaldelar och är prytt med hundratals snidade skulpturer. 

Vasamuseet

Öppet juni–augusti alla dagar 8.30-18.00. 
Entré: vuxen 130 kronor, fri entré för barn & 
unga t.o.m. 18 år, studerande 110 kronor. 
Mer information & förköp entrébiljett: 
www.vasamuseet.se
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StockhoLM Best of DjurgÅrDeN Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Här firas nationaLdagEn den 6 juni i när-
varo av kungafamiljen och digniteter från hela 
världen, här gifter sig runt 400 par på drop 
in-bröllop den 9 juni, och här firas midsommar 
i dagarna tre. 

sen drar scensommaren igång med allsång 
på skansen, dans på galejan, jazzkvällar på 
sollidenscenen och galejans dansbana, allsång 
för barn, livekonserter och klassiska konserter. 
det är folkdansuppvisningar och låtspel hela 
sommaren. 

det är öppet i en rad  hus där man får veta 
hur det var att leva i sverige förr. Kunnig per-
sonal berättar om vad man åt, roade sig med, 
tänkte och trodde om livet. 

Sommaren 
i ett nötskal 
på Skansen

Galärvarvsvägen 8, Djurgården. 
Läs mer om Junibackens sommarprogram 
på www.junibacken.se

Junibacken

Skansen sjuder av liv 365 dagar om året 
men på sommaren blommar verksam-
heten ut. Det går från trädgårdstips 
och påtande i koloniträdgårdarna till 
alla de stora högtiderna. 

junibacKEn är En sagolik värld där fantasin 
får flöda. Här finns magiska miljöer att leka 
i, ett tåg genom astrid Lindgrens sagoskatt, 
teater att uppslukas av och sveriges största 
barnbokhandel. På junibacken upplever barn 
och vuxna barnböckernas värld tillsammans, 
på riktigt. små detaljer och stora intryck, som 
alla visar vägen till magin mellan sidorna.

i sommar gör Pippi entré på junibacken. 
den 6 juni har föreställningen Pippi	flyttar	in	
äntligen premiär! föreställningen spelas av en 
barnensemble vid villa villekulla och här får 
vi uppleva tommy och annikas första möte 
med Pippi Långstrump. Ett möte som blir till 
en vidunderlig föreställning.

Lek vidare och ta en glasspaus i den grönsk-

ande trädgården och njut av den hänförande 
utsikten. 

På den sagolika utomhusscenen spelas 
föreställningen Loranga, och här får barnen 
också tillfälle att sjunga och spela musik till-
sammans med junibackens ensemble i astrids 
bästa band.

upptäck barbro Lindgrens fria, fantasifulla 
och älskade karaktärer figurer och kliv in i 
barnböckernas värld tillsammans. 

inomhus blir det också sommar, där ni kan 
gå på en sinnlig upptäcktsfärd i junibackens 
Paviljong. i den interaktiva installationen Hur	
luktar	fantasi? utforskas både våra sinnen och 
fantasin. 

ta sen ett varv till. och ett till … 

Upplev Junibackens nya Pippi-föreställning, åk Sagotåget 
och låt fantasin flöda fritt i det lekfulla huset på Junibacken. 
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Junibacken – en sagolik sommar
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Djurgårdsvägen 6, 16 115 93 Stockholm
Öppet juni–augusti alla dagar 9.00–18.00.
Entré 120 kronor, fri entré t.o.m. 18 år.

Nordiska Museet

i MusEEts utstäLLningar kan du upptäcka 
och utforska livsstil och traditioner i norden 
genom heminredning, mode och smycken, glas, 
porslin och annat som människor omger sig 
med till vardags och till fest.

i Lekstugan kan nutidsbarn och deras 
vuxna för en stund förflytta sig till 1890-talet 
och upptäcka livet på en gård på landet. i 
museibutiken hittar du nordiskt hantverk och 
design, leksaker och böcker för stora och små. 
restaurangen i museets stora hall serverar 
både mat och fika.

Nordiska 
museet
– vardagen i Norden 
sedan 1523

Skansen – världens första friluftsmuseum, 
öppet varje dag året om.
Information om kalendariet, biljetter och 
öppettider på www.skansen.se

Skansen

i skogaholm kan man gå in i 1700-talet på 
dramatiserade visningar. 

i krukmakeriet går det att prova på drejning, 
det finns trädgårdsprat för den växtintresserade, 
hantverksprat för den som tycker om att snickra 
och bygga, och det finns djurprat för alla som 
vill veta mer om djur och natur. 

det är ett stort utbud av roliga aktiviteter för 
barn – från barnens allsång och Lill-skansen-
teaterns föreställningar, ponnyridning och lilla 
bilbanan, gammaldags lekar, galejans tivoli och 
lekplatser på området.

Hela sommaren finns i kalendariet på skan-
sen.se men det går utmärkt att bara strosa in 
och ta dagen som den kommer, fika i skuggan 
och njuta av sommaren, utsikten och känslan 
att befinna sig en helt annan tid och ett annat 
tempo.

Här kan du lära dig mer om vardagsliv 
och traditioner i Norden från 1500-talet 
och framåt. Museibyggnaden, ett nord-
iskt renässansslott som är en upplevelse 
i sig, invigdes 1907.
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sE nya intErvjuEr med medlemmarna som 
aldrig tidigare visats, filmklipp från de 36 år 
som gått och massvis med foton! 

även här finns många interaktiva delar som 
gör historien levande. du får prova på att själv 
dirigera en virtuell orkester som spelar musik 
från “chess”. sjung tillsammans med benny an-
derssons orkester eller hjälpa donna i “Mamma 

Mia!” att måla om huset före bröllopet.  
sommartips! besök abba the Museum och 

bo på Pop House Hotel, som ligger i samma hus 
som museet. Hotellet är perfekt för dig som 
vill bo centralt men ändå uppleva lugnet från 
djurgården. ät gott på Pop House food&bar 
som under sommaren serverar en fräsch som-
marbuffé.

Ny utställning på ABBA The Museum! 
Den 8 maj 2018 fyllde ABBA The Museum fem år och firade genom att öppna 
en ny permanent del av utställningen. På samma lekfulla sätt som i de andra 
utställningarna berättas nu vad som hände efter 1982, när Björn, Benny, Frida 
och Agnetha tog en paus.

ABBA The Museum

Entré: vuxen 250 kronor, barn 95 kronor, 
student 175 kronor, familjebiljett 595 kronor. 
För mer info, öppettider och biljetter gå in på 
www.abbathemuseum.com
Djurgårdsvägen 68, 08-121 328 60

På viKingaLiv Kan du titta på arkeologiska 
fynd inlånade från Historiska museets sam-
ling och du får också möta en man som levde 
i sigtuna på vikingatiden! En gång i timmen 
hålls en guidad visning i utställningen, under 
sommarlovet erbjuds dessutom familjevisningar 
två gånger om dagen.

Här finns också ragnfrids saga – en elva  
minuter lång färd där du som besökare får följa 
med på en historiskt förankrad berättelse om 
livet på vikingatiden anno 963. färden börjar 
på frösala gård och därefter får du följa med 
på en resa och bevittna plundringen i väst och 

trälhandeln i öst. Med ljud, ljus och stämn-
ingsfulla miljöer färdas du genom sagan som 
berättas av ragnfrid själv. 

vikingalivs restaurang glöd har ett av stock-
holms bästa lägen med utsikt över vattnet och 
Wasahamnen. Här serveras alltifrån den rustika 
vikingapannan till matiga sallader och bakverk 
– såklart finns här också mjöd att dricka!

Museibutiken är en riktig skattkammare 
med såväl egendesignade souvenirer som helt 
unika föremål. Här finns ett varierat utbud av 
smycken, prydnader, godis, böcker, replikor 
och vikingainspirerade föremål. 

Vikingaliv – ett sant äventyr
På Vikingaliv kliver du in i en utställning som levandegör livet på vikingatiden. Här får du lära dig 
om det vardagliga livet – hur man bodde och vad man åt – och om handel, resor och plundring. 

Vikingaliv

Djurgårdsvägen.48, Stockholm
Vikingaliv har öppet alla dagar, året runt 
För mer information om program och 
biljettpriser, besök www.vikingaliv.se
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Midsommarfirande, Skansen 
22–24 juni, Skansen
Traditionsenligt midsommarfirande i dagarna tre.

Pippi Långstrump – Teater, 
Junibacken
Premiär 6 juni, spelas hela sommaren
Teatern Pippi flyttar in spelas vid Villa Villekulla. 
Premiärkalas 6-10 juni som firas med fräknar, 
kafferep, sakletning, orkester och Pippi-pyssel. 

Sigrid Hjertén, Waldemarsudde
T.o.m. 26 augusti
Sigrid Hjerténs verk från 1910-talet fram till det pub-
lika och kritikerrosade genombrottet på 1930-talet. 

Fototävling för unga 
på Rosendals Trädgård
T.o.m. 5 september
I år är temat “De surrar i trädgården – våra vänner 
insekterna”. Tävlande bilder måste vara tagna på 
Rosendals Trädgård. 

Absolut Art Collection – The 
Wilder Side, Spritmuseum
T.o.m. 9 september
Konstnärer från hela världen har tolkat den ikoniska 
Absolut-flaskan. Påfallande ofta hamnade de i 
djurens värld. 

Lars Lerin, Liljevalchs 
T.o.m. 9 september
Nordens främste akvarellist Lars Lerin visar hundra-
talet nya verk, direkt från ateljén.

Parkteater i Galärparken 
Teaterprogram hela sommaren

Teatertips! 
20–22 juni
Stoppa världen – Jag vill stiga av
En musikal om livets hinderbana

Konserter på Gröna Lund
maj-september, 70 konserter

Konserttips!
25 juni, Stora Scen kl. 20
Sven-Bertil Taube med gäster

26 juli, Stora Scen kl. 20 
Billy Idol 

26 juli, Stora Scen kl. 20  
Jill Johnson

26 augusti, Stora Scen kl. 20  
Oskar Linnros

Allsång på Skansen 
26 juni–14 augusti, tisdagar, Sollidenscenen

Barnens allsång, Skansen 
1 juli–19 augusti, söndagar kl. 14, Sollidenscenen

Loranga & Astrids bästa band, 
Junibacken
Premiär 3 juli, spelas till augusti
På Junibackens utomhusscen upplever ni den fan-
tastiska föreställningen Loranga samt sjunger och 
spelar musik tillsammans med Junibackens egna 
ensemble i Astrids bästa band.

Play Beyond Play – dataspels-
utställning, Tekniska museet
Pågående
Play Beyond Play är Tekniska museets nya data-
spelssatsning – en totalupplevelse.

Vasamuseet
Alla dagar
Film, guidade visningar och familjeaktiviteter. 

Familjevisningar på Vikingaliv 
Hela sommaren
Två gånger dagligen, kl.10.30 och kl.14.30, erbjuder 
Vikingaliv familjevisningar. Dessa är anpassade för 
barn från 7 år och uppåt, ingen föranmälan krävs. 

Visning: Mitt 50-tal, Nordiska 
Museet
Lördagar och söndagar, kl. 15
Visning av utställningen Mitt 50-tal som ger en bred 
bild av femtiotalsmodet och är en tänkvärd inblick i 
de för tiden rådande samhällsidealen. Ta del av alla 
klädvarianter; plagg som bars till vardag och fest, 
av den välbeställda storstadsfashionistan och av 
kvinnan på landsbygden.
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Vad händer på Djurgården i sommar?

Hela Sommaren

StockhoLMBest of DjurgÅrDeNHela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Mer information om evenemang på Djurgården hittar du på royaldjurgarden.se



Best of
Åland & Östersjön
Röda granitklippor, soldränkta badstränder och totalt 20 000 öar och skär att upptäcka. 
Östersjöns Hawaii – Åland – bjuder på något för alla smaker, vare sig du vill campa, leva 
stugliv, bada, äta gott eller bara lata dig vid stranden. Vänder du kosan österut lockar både 
huvudstaden Helsingfors och mathuvudstaden Åbo med magiska upplevelser. Och så 
stjärnskottet Estland – där du skämmer bort dig med lyx och lugn.
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åLand är Minst lika fint i juni och augusti, fast 
lugnare än i juli. juni lockar med ljusa nätter 
och midsommarfirande, blommande natur-
skyddsområden och äppelodlingar. augusti 
erbjuder bästa badtemperaturen och mysiga 
evenemang i sensommarmörkret.

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

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

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

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

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

Visit Åland 

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

ÅLANDBest of ÅLAND

åLand ErbjudEr Många smultronställen för 
både stora och små. Här hittar du långgrunda 
sandstränder, solvarma röda klippor, golfbanor 
i toppklass, viltsafari, lekland, slott, välrenom-
merade restauranger och mycket annat roligt 
att fylla dagarna med. den vackra naturen och 
närheten till havet bjuder in till sköna paddlings- 
turer bland kobbar och skär samt cykelturer 
längs relativt flacka landskap som sträcker sig 
över broar och vägbankar.

under sommarmånaderna ordnas evene-

mang som lockar besökare från både när och 
fjärran, såsom vikingamarknaden i saltvik, 
musikfestivalen rockoff och ålands sjödagar.

Med Eckerö Linjen kan du boka ett brett 
utbud av boendealternativ runt om på hela 
åland. bo på hotell i sjöfartsstaden Mariehamn, 
i ett charmigt gästhem ute på landsbygden 
eller i en stuga vid havet. du kan även boka en 
färdigpaketerad resa som inkluderar båtresa, 
boende och aktivitet som exempelvis golf, 
cykling eller äventyrsbad för hela familjen.

Upptäck Åland med Eckerö Linjen
På två glada timmar tar Eckerö Linjens fartyg M/S Eckerö dig från Grisslehamn i Roslagen till Eckerö på Åland. 
En resa fylld med god mat, underhållning, shopping i fartygets taxfreebutik och vackra vyer över skärgården. 

Eckerö Linjen

För mer information ring 0175-258 00
eller besök www.eckerolinjen.se eller
www.facebook.com/eckerolinjen
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aLLdELEs invid strandEn kan ni slå upp ert 
tält, ställa husvagnen eller bo i degersands 
stugor och njuta av havets brus.  

att vara gäst på degersand är att vila kropp 
och själ, att stanna upp och uppleva ledigheten 
med alla sinnen. 

Här finns det möjlighet till avskildhet och 
gemenskap, stillhet och rörelse – omgivet av 

Degersand – Ålands bästa strand
Degersand Resort

För mer information  ring +358 (0)18-380 04, 
mejla info@degersand.ax 
eller besök www.degersand.ax.en storslagen natur. att sitta med fötterna i 

den mjuka sanden och njuta av utsikten över 
horisonten är en aktivitet i sig. 

om du hellre vill röra på dig kan du leka bland 
vågorna, ta en roddtur, fiska, spela beachvolley 
eller badminton. 

dagen kan avlutas med vedeldad bastu och 
en god middag på restaurang Q. 

Resort
D E G E R S A N D

Namnlöst-1   1 13-03-25   12.21.53

Käringsund är En idyllisk skärgårdsby i 
Eckerö på ålands västkust. Här kan du njuta 
av havet och ett av östersjöns vackraste land-
skap, samtidigt som du garanterat kommer att 
förälska dig i raden av grå sjöbodar i hamnen. 
det är ingen slump att astrid Lindgrens älskade  
tv-serie ”vi på saltkråkan” filmades i just 
Käringsund. 

På Käringsund resort bor du bekvämt i 
välutrustade stugor med alla bekvämligheter. 
alla stugor ligger ett stenkast från havet.  

restaurangen erbjuder smakupplevelser 

Käringsund Resort 
– semesterbyn för hela familjen

Käringsund Resort

För mer information och bokning 
ring +358 (0)18-38 000,
mejla  info@karingsund.ax 
eller besök www.karingsund.ax.

från säsongens råvaror och färsk fångst från 
havet. Här finns både à la carte i den runda 
restaurangdelen och en bistromeny som du 
kan äta ute på terrassen. 

du kan också ta ett dopp i ålands hav, bada 
i den uppvärmda poolen eller slå dig ner och 
njuta av utsikten i den veduppvärmda bad- 
tunnan. Käringsunds egen sandstrand är perfekt 
för lugna dagar fyllda med sol, bad och lek. 
är du på jakt efter lite mer aktiviteter finns 
kanoter och trampbåtar att hyra. du kan också 
spela minigolf, tennis eller beachvolleyboll. 

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB
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För mer information och bokning ring 
+358 (0)18-385 96, mejla s.eklund@aland.net
eller besök www.soderhagen.ax. 

Söderhagen Camping och Gästhem

södErHagEn är Ett trivsaMt, familjeägt 
gästhem på sydvästra Eckerö på åland. Här bor 
du bekvämt och med en sandstrand bara 100 
meter bort. 

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

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

bo bekvämt med närhet till havet, stranden 
och naturen. det är bara 30 minuters bilresa 
till centrala Mariehamn och 10 minuter till båt-
hamnen på Eckerö, där Eckerölinjen avgår tre 
gången om dagen. det är nio kilometer från 
söderhagen till Eckerö golfklubb. 

Söderhagen 
Camping och 
Gästhem

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

Käringsunds caMPing ligger nära havet och 
Käringsunds gamla fiskeläge, med klippor, bad-
strand och skog inpå knutarna. Här finns en 
liten lekplats för de yngre besökarna. du har 
gångavstånd till aktiviteter och sevärdheter, med 
bara fem kilometer till smartPark och Eckerö 
golf. En affär öppnar nu till sommaren, cirka 1,5 
kilometer från campingen. det blir även en liten 
restaurang med bland annat lunchmat. 

campingplatserna följer naturen och de flesta  
platserna är gräsbevuxna. fem enkla övernattnings- 
stugor finns för den som vill ha tak över huvudet. 
i närheten av campingen hittar du även ålands 
jakt- och fiskemuseum, och viltsafarin – barnens 
favorit. 

Käringsunds 
Camping  
– bo nära naturen

Käringsunds Camping

För mer information och bokning 
ring +358 (0) 18-382 99,
mejla info@jaktfiskemuseum.ax 
eller besök www.jaktfiskemuseum.ax. 

soM En gruPP sammanbyggda sjöbodar klättrar  
ålands jakt- och fiskemuseum längs berget, 
byggt för att smälta in i Käringsunds historiska 
fiskelägesmiljö i Eckerö. arbets- och fiskeredskap, 
miljöer och uppstoppade djur berättar sinnligt 
om skärgårdslivet förr. Ett lagom stort museum 
med mycket att titta på för hela familjen. ramper 
både ute och inne gör museet tillgängligt för alla.

förutom basutställningen har ålands jakt- och 
fiskemuseum varje sommar specialutställningar, 
oftast konst och fotoutställningar. det finns många 
roliga barnaktiviteter och varje sommar ordnas 
olika evenemang på museet. Museet har också 
en museibutik där hela sortimentet minner om 
natur och skärgård, fiske och jakt. från knivar 
och fiskedrag till böcker, lokalt konsthantverk 
och gosiga djur i plysch.

Helt enkelt ett vackert och intressant museum 
på en underbar plats i Käringsunds fiskeläge 
Eckerö åland.

Ålands 
Jakt- och 
Fiskemuseum
– ett museum för hela familjen

Ålands Jakt- och Fiskemuseum
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öarna är täcKta av släta, röda granitklippor, 
blommande sommarängar och härlig skog, allt 
med närheten till havet. och allt detta endast 
en halvtimme från Mariehamn. 

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

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

Silverskär Islands

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

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

gången. En unik upplevelse! 
silverskärs hjärta är ett fiskarhem där in-

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

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

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

pärla i havet!

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

vid strandEn i östra Mariehamn ligger 
Mariebad – ett badhus för alla. Hit är det en 
kort promenad från stadens centrum. 

badhuset passar för allt från bad och av-
koppling till träning och tävlingar. Här finns 
rekreationsbassänger, en 65,5 meter lång vatten-
rutschbana, en motionsbassäng med 8 banor 
och läktare, utsimningsbassäng, bubbelpool 
och bastu. 

badvattnet är alltid varmt, om du inte väljer 

Mariebad – rekreation, motion eller relax
Mariebad

För mer information och bokning 
ring+358 (0)18-531 650, 
mejla mariebad@mariehamn.ax 
eller besök www.mariehamn.ax/mariebad.

att vinterbada i badhusets isvak förstås. På 
övre våningen finns relaxavdelningen, som 
du kan boka, för upp till 25 personer. Med 
egen bastu, ångbastu, bubbelpool, pentry 
och omklädningsrum är relaxen perfekt för 
konferensgäster och andra grupper. 

spa-avdelningen intill erbjuder olika be-
handlingar och i caféet finns mat och dryck.
sommartid ger verandan en vacker utsikt över 
sandstranden, beachvolleyplanerna och havet. 
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För mer information och bokning 
ring +358 (0) 18-384 47, 
mejla info@eckerohotell.ax, 
eller besök www.eckerohotell.ax.

Eckerö Hotell & Restaurang

EcKErö HotELL är ett trevlig familjehotell, på 
bekvämt avstånd bara 2,5 kilometer från Eckerö 
Linjens hamn och 400 meter från Käringsunds 
naturhamn med ålands jakt-och fiskemuseum.

du kan boka boende direkt från hotellets 
hemsida med olika paketerbjudanden för par/
familjer/Mc- bikers/cyklister/grupper. 

restaurangen med steakhouse och grill 
passar finsmakare som gillar det lilla extra. 
Här används lokala och inhemska råvaror 
samt drycker från åland. À la carten är populär 
med bland annat husets välkända plankstek, 
stenugnsbakade pizzor och dagens rätt. 

bara 100 meter bort ligger Leklandet och 
Eckeröhallen och i närheten finns även Eckerö 
golfbana och smart Park. 

Köksmästare, bagar-konditor och krögare 
ronald, alias ”Eckerö-Elvis” hälsar alla välkomna 
till sitt familjehotell.

Eckerö Hotell 
& Restaurang 
– the Elvis Place 

För mer information och bokning 
ring +358 (0) 457-34 53 329, 
mejla info@eckerocamping.ax 
eller besök www.eckerocamping.ax.

Eckerö Camping & Stugor

EcKErö caMPing & stugor ligger vackert invid 
två insjöar och med en del av havet som granne. 
Här omges du av huvudsak släta berghällor och 
tallskog. det är den perfekta semesterplatsen 
för alla som söker en lugn och fridfull semester, 
oavsett om vill tälta, har husvagn/husbil eller 
vill bo i stuga. 

På området finns en pizzeria, grill samt ett café 
med ölrättigheter och biljardbord. 

Hela familjen kommer att trivas här. det finns 
mycket att göra; du kan bland annat hyra rodd-
båtar och båtar med elmotor. det finns två ved-
eldade bastur, badtunna, en lekplats för barn, 
minigolfbana och stutsmatta. 

campingen ligger cirka 10 kilometer från 
Eckerö Linjens hamn och cirka 41 kilometer från 
Mariehamn. det finns en butik 17 kilometer bort. 

de som gillar att golfa hittar den närmaste 
golfbanan bara 10 kilometer från campingen.

Eckerö 
Camping 
& Stugor 

 

 
 

 

Smart Park

Lek och lär 
på Smart Park
Låt fantasi ocH kreativitet flöda i lekens 
lärande värld! smart Park är en spännande  
upplevelsepark för hela familjen. 

i smart Park finns mycket att göra – en  
illusionsbana som skapar kaos i hjärnan, en 
crossbana för trampbilar, eldrivna cross kartar 
och en välutrustad sandlåda. i vattenleken mitt 
i parken pågår slaget om bomarsund. Här får du 
blöta ner dig ordentligt, ta med badkläder. den 
riktiga bataljen i bomarsund utspelade sig 1854 
mellan ryska och brittiska/franska styrkor som 
en del av Krimkriget. i smart Park är skeppen 
bestyckade med vattenkanoner. Här finns två 
borgar som ska försvaras och massor av hinder, 
klätternät och kryplabyrinter. i den 4 000 m2 
stora konstgjorda sjön får du lära dej att navig-
era färjor i farleden runt öar och under en bro.

i smart Park kan du ta picknick på ett grönom-
råde och även besöka parkens djur – kaniner, 
höns och getter. På bilbanan kör du eldrivna 
lastbilar och traktorer ”från jord till bord”, till 
exempel mjölk från gården till mejeriet. för det 
ska ju vara en lek att lära sig nya saker, eller hur?!

smartpark.ax

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



w w w . a l a n d e v e n t . a x

30.6–1.7

10 km • 33 km • ca 110 km • ca 170 km 

4.8 31.8–1.9

Minitrail • 4,5 km • 12 km 

21–22.9 27.10 

3,5 km • 15 km • 50 km 5 km • 10 km • 21,1 km • 42,2 km 

www.karingsundsloppet.ax www.semesterloppet.ax

www.bomarsundtrailrun.ax

14.7

1 km • 4 km • 8 km • 12 km 

www.swimrun.ax

www.triathlon.ax

www.alandmarathon.ax

2018

Sprint Relay • Olympic distance • Half distance 
Supersprint • Mini Triathlon • Aquathlon Special
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För mer information  ring +358(0)18-373 50, 
mejla hugos@aland.net eller på facebook.

Hugos lanthandel

Hugo andErsson ab – en av ålands äldsta 
lanthandlar, öppnade  år 1924. 

butiken är en välsorterad livsmedelsbutik 
där du kan köpa allt du behöver för en trevlig 
semester. Här hittar du också, förutom livs-
medel, blommor, leksaker, husgeråd, fiskered-
skap, trädgårdsredskap, en liten järnavdelning 
och mycket annat. 

Hugos ligger på västra sidan av åland, vid 
huvudväg 1 mellan Eckerö och Mariehamn (cirka 
10 kilometer från berghamn, Eckerö och cirka 
20 kilometer från Mariehamn).

Hos Hugo andersson finns dessutom:
•	 Fiskekort	(Södra	Marsund,	Marby,	Bovik	och		
	 Eckerö)
•	 Bränsle	(Teboil)
•	 Gas
•	 Medicinskåp	(de	vanligaste	receptfria		
	 medicinerna)
•	 Kolsyretuber	för	Sodastream
•	 ATG	(finns	andelar	i	olika	prisklasser	till	V75)
•	 Post
•	 Fiskdisk

Hugos 
lanthandel

För mer information och bokning ring 
+358 (0)18-141 30, mejla info@parkalandia.
com eller besök www.parkalandia.com. 

Park Alandia Hotell

ParK aLandia HotELL är ett nyrenoverat, 
bekvämt familjehotell på åland, mitt i charmiga 
Mariehamn. Här finns allt du behöver för en 
lyckad semester eller konferens.

Hotellet är familjärt och personligt, byggt på 
70-talet med nya ägare sedan mars 2016. idag 
drivs det av Zaida och jesper blomsterlund. Hela 
hotellet har genomgått en totalrenovering och 
tre nya sviter har tillkommit. En konferens- och 
festvåning har också byggts.
Hotellets restaurang serverar lokalt och när- 
producerat. smaka gärna Parks klassiska krydd-
oxe, en paradrätt som serverats sedan 1976. den 
populära baren fick en rejäl ansiktslyftning vintern 
2017. i baren och på uteserveringen serveras en 
barmeny som kan avnjutas med ett glas av det 
lokala ölet. Livemusik onsdag-lördag varje vecka.

Park alandia Hotell ligger på promenad-
avstånd från hamnen och färjeterminalerna för 
dig som åker med båt. till Mariehamns flygfält 
är det cirka fyra kilometer.

Park Alandia 
Hotell -nyast 
på Åland!

Semesterloppet 
14 juli, Käringsund, Eckerö
En motionsfest för hela familjen. Spring in sommaren 
tillsammans och välj mellan 1 km, 4 km, 8 km eller 
12 km. 
www.semesterloppet.ax

Rockoff
20–28 juli 
Årlig stadsfestival mitt i Mariehamn. I år gästas 
festivalen av bland annat Sabina Ddumba, Samir & 
Viktor, Petter, Moneybrother och Miss Li. 
www.rockoff.nu

Vikingamarknad
26–28 juli, Kvarnbo, Saltvik
Hantverk, upptåg, gycklare, spelmän, ett vimmel av 
stridsklara vikingar och tidsenligt klädda människor 
samlas på den stora vikingamarknaden. 
www.visitaland.com

Sjödagarna 
18–22 juli, Sjökvarteret, Mariehamn
För 28:e året i rad ordnas Ålands sjödagar. Här finns 
spännande evenemang för hela familjen, musik, 
hantverk och barnativiteter. 
www.alandssjodagar.ax

Skördefesten 
21–23 september, hela Åland
Åk runt bland öppna gårdar, träffa djur, handla 
närodlat och hantverk, fika, ät och mys!
www.skordefest.ax

Vad händer 
på Åland
Juli
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i HELsingfors urbana bastur kan du uppleva 
autentisk finsk bastukultur. i designbastun 
Löyly kan du ta ett dopp i östersjön och njuta 
en bastudrink på den underbara terrassen. 
allas sea Pool är en stadsnära oas, där du 
kan både bada bastu och simma i de tre ute-
bassängerna. i kvartärbastun Kotiharjun sauna 
har berghällborna badat bastu sedan 1928.

Ett nytt konstmuseum slår också upp port-
arna och utökar Helsingfors museiutbud. amos 
rex konstmuseum öppnas i kärnan av Helsing-
fors den 30 augusti. det nya museet blir ett 

Helsingfors – för en naturnära urban upplevelse 

Helsingfors

Du hittar mer information på myhelsinki.fi, 
din lokala guide till Helsingfors. 

kulturcentrum som består bland annat av det 
gamla glaspalatset, inklusive biosalongen bio 
rex, och utställningshallen som ligger under 
glaspalatstorget. Museets första utställning 
görs av konstkollektivet teamLab.

i december får Helsingfors ett nytt centrum-
bibliotek. ode är ett ypperligt exempel på finskt 
träbyggande, modern arkitektur och framtidens 
bibliotekstjänster. cnn har nämnt ode som 
en av 2018 mest väntade byggnader. ode och 
dess tjänster har planerats tillsammans med 
Helsingforsborna.  

Kryssningsfartyg över Östersjön till Sverige 
avgår dagligen från Åbo hamn.
För mer info besök www.visitturku.fi.

Åbo

Huvudstaden Helsingfors är en riktig sommarpärla – oas för bastukultur, konst och arkitektur. Väl värt ett besök i sommar.

fiNLAND

Längs MEd aura å kan du gå på medeltida  
kullerstensgator. under sommaren väcks 
stränderna till liv när människor samlas här 
för att äta, dricka och lyssna på musik. gamla 
segelfartyg ligger förtöjda och du kan ta kryss- 
ningar ut i skärgården eller till nådendal. 

åbo är idag känt som finlands mathuvud-
stad. Här är fullt av underbara restauranger 
och caféer. Ett enkelt sätt att testa den lokala 
matkulturen är att göra en matpromenad med 
food Walk-kortet. 

Åbo – sagolika upplevelser
Åbo ligger vid sydvästkusten i Finland. Genom staden flyter vackra Aura å, en del av stadens hjärta. 

På sommaren översvämmas staden av evene-
mang och festivaler: medeltid, musik, teater, 
konst, design och mat. nordens äldsta och 
Europas näst äldsta rockfestival ruisrock arr-
angeras på ön runsala strax utanför centrum.

En stolt ambassadör för åbo är så klart  
Mumin. Muminvärlden är en magisk värld där 
sagan om Mumintrollen kommer till liv – en 
hyllning till tove janssons fantasi. Mumin- 
världen ligger i nådendal i skärgårdshavet. blir 
du en del av sagan, eller blir sagan en del av dig?
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Best of öSterSjöN Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB



Följ med oss på en sommarkryssning och upptäck mer av det nya, moderna Helsingfors! Njut av super-

coola Allas Sea Pool med bad, sauna och restauranger mitt i city, nära vårt Silja Line-fartyg. Eller ta en 

sväng till området Hernesaarenranta med sommarskönt barhäng, street food, underhållning och solstolar 

vid stranden. Här intill ligger också Löyly med terrasser, fin bastu och restauranger. Här går sommaren för 

högvarv! Vill du njuta lite längre, boka vårt hotellpaket till extra bra pris. Tänk på att båtresan ingår!

   Eller ta med dig familjen på en kryssning till Åbo – och besök Muminvärlden där barnen förstås träffar 

alla älskade figurer. Muminvärlden finns vid den mysiga sommarstaden Nådendal, 15 km från Åbo. Slå dig 

ner på skärgårdskrogarnas uteserveringar. Ta en promenad och titta in på gallerier och presentbutikerna. 

Sommaren har kommit till Nådendal. 

Boka på silja.se | 08–22 21 40* 
*Serviceavgift per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den.

*Kryssning Åbo + Muminvärlden: Båtresa i E-hytt, inträde Muminvärlden 2 vuxna + 2 barn (0-11 år) 
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Kryssning
Helsingfors

per person
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Boka på silja.se | 08–22 21 40* 

*Serviceavgift per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den. 

Boka på tallink.se | 08–22 21 40* 
*Serviceavgift per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Begränsat antal platser.

*I hotellpaket ingår: Båtresa, del i B-hytt, 1 hotellnatt med frukost och inträde till bad. 

eStLAND

Medeltidsdagar i Tallinn 
5–8 juli
En medeltida marknad med handelsmän och hant-
verksstäder. Musiker och dansare från när och fjärran
.
Tallinns Havsdagar 
13–17 juli
Detta är Estlands största familjefest som kan liknas 
vid ett stort Tall Ships Race evenemang.
 
Ösels operadagar 
19–28 juli 
Återigen uppförs ett operahus för 2 000 musikvänner 
på gården av biskopsslottet från 1200-talet. Festivalens 
höjdpunkt är världspremiären av Rein Rannaps nya 
opera “Den onda ön”.

Tartu Mat- och vinfestival
3–5 augusti
Mat- och vinupplevelser kryddas med underhållnings-
program för hela familjen. 

Birgitta Festival, Pirita kloster
9–18 augusti 
Birgitta Festivals kärna är atmosfären och programmet  
där musik och skådespel smälter samman till en 
helhet. 

Weekend Festival Baltic 
16–18 augusti, Pärnu Strand
Nordens största elektroniska dansmusikfestival 
erbjuder musik av dagens hetaste dans- och popmusik-
artister. Totalt cirka 80 artister uppträder på festivalens 
scener.

Estland

soMMarstadEn Pärnu är en härlig liten by 
cirka 12 mil från tallinn. Här hittar du kan-
ske landets bästa badstrand. tack vare det 
grunda, varma vattnet passar stranden väldigt 
bra för barnfamiljer. Här finns även landets 
största äventyrsbad, tervise Paradiis. spa- och  
hälsokulturen är mycket känd i Pärnu och 
erbjuder det bästa för din kropp och själ. På 
exempelvis Hedon spa och Estonian resort 
Hotel & spa kan du verkligen njuta av detta.

Estland erbjuder också gastronomiska upp- 
levelser. Hemligheten med en minnesvärd  
middag handlar inte bara om bra mat utan om 
en helhetsupplevelse. och vad kan vara mer 
unikt än att börja med en ridtur på hästryggen i 
skogens lugn för att sedan avnjuta en middag av 
toppklass, tillsammans med din älskade eller dina 
vänner, komponerad av husmor på stall voore?  

Tanken med en lyxig semester är inte nödvändigtvis vad du gör, utan hur du 
gör det – att kunna njuta av kvalitet i lugn och ro. Med god service kan du höja 
semesterupplevelsen till den perfekta nivån. I Estland hittar du både lyx och lugn. 

Läs mer om Estland på www.visitestonia.com.

spelar du golf är Estland landet att åka till! 
Här finns hela 7 banor av olika karaktär. den 
nyaste och kanske mest utmanande är Pärnu 
bay golf Links som ligger vackert beläget i 
Pärnu. det finns två banor på kort avstånd 
från tallinn, niitvälja golf och Estonian golf 
and country club som också bjuder på tuffa 
utmaningar.  

Vad händer 
i Estland
i sommar?
Juli

Augusti
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Estland – för alla har rätt att skämma bort sig
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Boka på silja.se | 08–22 21 40* 

*Serviceavgift per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den. 

Boka på tallink.se | 08–22 21 40* 
*Serviceavgift per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Begränsat antal platser.

*I hotellpaket ingår: Båtresa, del i B-hytt, 1 hotellnatt med frukost och inträde till bad. 



Göteborg      Friheten

 Ta tåget i sommar. Priset fr. 195:- gäller för ej ombokningsbar resa i 2 klass med SJ Snabbtåg, 
1 klass fr. 295:-, SJ InterCity/Regional fr. 95:-. Nattåg fr. 695:-. Köp på sj.se eller i vår app.

 Vem du än är, vart du än ska.
Hela sommarsverige fr. 195:-


