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Välkommen hit!
Det här är Uppsalaregionen. Vi vill hälsa dig varmt 
välkommen hit med dina gruppresor!

Gruppresekatalogen har vi tagit fram för att vi vill 
underlätta för dig att planera, marknadsföra, boka 
och arrangera resor till Uppsalaregionen. 

Det här vill vi locka med: 

Enköping och Fjärdhundraland
Sveriges närmaste upplevelser. Natur, kultur och 

högklassiga smaker.

Upplev Heby
Heby kommun välkomnar till en blandning av ren  

vildmark, leende landsbygd, livaktiga orter och många 

härliga besöksmål.

Upplev Håbo
I Håbo finns gott om natur, kultur och historiska lämningar som 

medeltida kyrkor, Skoklosters slott och Lasse Åbergs museum.

Upplev Knivsta
Där historien möter framtiden – en snabbt växande småstad i 

en levande landsbygd med många kulturhistoriska besöksmål.

Upplev Norduppland
Där nord möter syd, Dalälven möter havet – finns unik natur 

och kultur, norduppländska Vallonbruk och vikingafynd.

Norra Roslagen
I Roslagen finns levande kulturmiljöer i historiska Vallonbruk, 

charmiga småstäder vid havet och en skimrande skärgård.

Uppsala stad och landsbygd
En av Sveriges fyra storstäder – modern stad med 

småstadskänsla. Levande landsbygd med rikt kulturarv och 

vacker natur.

Gruppresekatalogen är ett samarbete mellan kommuner och destinationsbolag i Uppsala län, samt Region Uppsala. 

Kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp och Älvkarleby. Destinationsbolag: Visit Roslagen (Östhammars kommun) och 
Destination Uppsala (Uppsala kommun).

Besöksnäringen har inbjudits att presentera sin verksamhet på en egen sida, med egna ord och bilder. För innehållet på dessa sidor 
ansvarar respektive företag och organisation. För informationen på övriga sidor ansvarar kommuner och destinationsbolag. 

Vi reserverar oss för ändringar i informationen som inte meddelas oss. Uppsala län maj 2021.
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Besöksmål, aktiviteter, caféer, restauranger, hotell, 

shopping och guide- och bokningsföretag har bjudits in att 

på egna sidor, med egna ord och bilder presentera sina 

verksamheter i gruppresekatalogen. Alla som valt att vara 

med har med stor entusiasm jobbat för att på allra bästa 

sätt beskriva upplevelserna de erbjuder, så att du och dina 

resenärer ska känna er varmt välkomna. 

Ta direktkontakt med företag och organisationer för frågor 

och bokning, de kan sin verksamhet och väntar på att du 

hör av dig. Du kan även låta ett guide- och bokningsföretag 

sköta kontakterna med alla inblandade. Tillsammans kan ni 

bolla idéer och du kan boka hela resan eller besöket genom 

en enda kontakt. 

Guide- och bokningsföretagen känner väl till vårt område och 

kan ta fram ett färdigt detaljerat körschema. De kan också 

ge ett snabbt svar på praktiska frågor såsom var bussen kan 

parkeras, var den närmaste restaurangen och toaletten finns, 

om en gata är tillfälligt avstängd och mycket mera.

Vi vill hjälpa dig att lyckas. Tillsammans skapar vi den 
bästa resan!

Guide- och bokningsföretag 

Nedanstående företag kan hjälpa 

dig med planering och bokning samt 

en samlad faktura efter besöket. 

Företagen är listade i den ordning de 

presenteras i katalogen.

Trädgårdsturism i Enköping. Bokar 

guider och de måltider som önskas vid 

ert dagsbesök. I Enköpingstrakten och 

besöksområde Fjärdhundraland. Se 

sidan 17.

Nordic VIP Tours. Bokar inträden 

för visningar, visningar av natur- och 

kulturarvet i egen regi, lokala guider, 

reseledare, transport, måltider, 

logi mm. I Älvkarleby, Tierp och 

Östhammar. Se sidan 51.

Boka Uppland. Bokar allt ni önskar, 

skräddarsytt eller färdiga paket. Er 

personliga Upplandsspecialist som 

spar er tid genom att bara ha en 

bokningskontakt för hela resan.  

I Uppland. Se sidan 57.

Visit Roslagen. Bokar natur- och 

kulturresor, guidade turer och 

gruppresepaket. Vi kan Roslagen, 

hjälper små och stora grupper att 

planera och arrangera den perfekta 

resan. I Roslagen. Se sidan 61.

Discover Uppsala. Bokar guide, 

museibesök, visningar, teaterbiljetter, 

souvenirer, mat, fika, logi, extra 

öppethållande på besöksmål, kreativa 

aktiviteter för mindre grupper. I 

Uppsala. Se sidan 67.

Högbergs Bussresor AB. Bokar färdiga 

och skräddarsydda paketförslag, 

busstransport och transfer, kost och 

logi. I hela Uppsala län. Se sidan 73.

Stadsvandringaruppsala.se. Bokar 

guide, fika, mat, logi, entréer till 

besöksmål och extra öppethållande på 

ett besöksmål. I Uppsala. Se sidan 81.

Stockholm Excursions. Bokar 

guide, mat och fika, utflykter. Mellan 

Stockholm och Uppsala. Se sidan 82.

Sweden History tours. Bokar guider, 

guidade turer/stadsvandringar, 

guidade transporterade halv- och 

heldagskoncept, fika, mat, extraöppet 

besöksmål m.m. I Uppsala med omnejd 

och Enköping. Se sidan 83.

Uppsalaguide.com. Bokar guider, 

entréer, fika, restaurang, logi, 

upplevelser, temavisningar. En kontakt, 

en bokning – många minnen! Det ska 

vara enkelt! I Uppsala och Uppland.  

Se sidan 90.

81 bokningsbara upplevelser för grupper
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Enköping och Fjärdhundraland 5
Backa KonstKvarn 6
Best Western Hotel Park Astoria  7
Boglösa hällristningar 8
Dunderbo Ljus & Hantverk  9
Enköpings parker 10
Grönsöö Slott 11
Historisk guidning i Enköping 12
Hornuddens trädgård  13
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Landsberga Gård 15
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Upplev kultur, historia och lek i Håbo 28
Sjökrogen på Skokloster Camping 29
Skoklosters slott 30
Stenhuset Event i Skokloster 31
Åbergs Museum – Ett muskul buseum 32

Knivsta – där historien möter framtiden 33
Noors slott 34
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Upplev Norduppland 36
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Hotell Klockargården Öregrund 58
Kontorshuset Stop 76 59
Sadelmakarlängan/Keramik och kakelkonst 60
Visit Roslagen 61
Örskärs fyr, Boende & Dagsturer 62

Uppsala stad och landsbygd 63
Adimus Natur 64
Bror Hjorths Hus 65
Cajsa’s Kök 66
Discover Uppsala 67
Elite Hotel Academia 68
Elles Utemat  69
Gamla Uppsala museum 70
Godsmagasinet i Uppsala 71
Hotell Duvan & Konferens 72
Högbergs Bussresor 73
Nortuna gård 74
Odalgården 75
Radisson Blu Hotel Uppsala 76
Salsta slott 77
Scandic Uppsala Nord 78
Sport Adventure Travels Uppsala 79
Lennakatten i samarbete med Länna Bruk 80
Stadsvandringaruppsala.se 81
Stockholm Excursions 82
Sweden History Tours 83
Sweden History Tours / Elles Utemat 84
Ulva Kvarn hantverksby 85
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ENKÖPING OCH FJÄRDHUNDRALAND – SVERIGES NÄRMASTE UPPLEVELSER

Enköping och Fjärdhundraland
Enköping och Fjärdhundraland – nära upplevelser i det 

tusenåriga landskapet.

Enköpings kommun och besöksområde Fjärdhundraland 

krokar arm i uppdraget att erbjuda dig det bästa besöket. 

Vi står för närhet, gemenskap och engagemang, där natur, 

kultur och högklassiga smakupplevelser står för innehållet.

Fjärdhundraland med sina över 100 medlemmar hälsar dig 

välkommen så här:

”Vill du komma nära naturen? Träffa den som odlar maten? 

I Fjärdhundraland leder dig slingrande småvägar mellan 

kaféer och gårdsbutiker.

Ta en paus från vardagen och upplev landet nära dig. Så 

här mycket fantastiskt mathantverk, naturupplevelser och 

spännande historia hittar du inte någon annanstans inom en 

timme från Stockholm, Västerås och Uppsala. Här är det tätt 

mellan pärlorna.” 

fjardhundraland.se

Beskrivningen är mitt i prick och omfamnar det som platsen 

Enköping erbjuder. Landsbygden är full av kulturhistoria, 

med slott och gårdar, medeltida kyrkor, runstenar och ett av 

Sveriges största hällristningsområde. Närheten till Mälaren 

erbjuder sol och bad, vid strand eller ute vid någon av 

öarna.

Väl inne i Enköping väntar småstadens utbud av historiska 

stadskvarter, shopping, fika och mat. Ett besök till 

Enköpings parker, hela 18 stycken inom en cirka 2 kilometers 

radie, är för många en självklarhet där Drömparken drar 

blickarna till sig genom sina kraftfulla former och starka 

kontraster. Perennernas variation under säsongen är ett av 

parkens kännetecken. 

Här och hos oss blir du kvar länge. 

Välkommen till Enköping och Fjärdhundraland!

https://www.fjardhundraland.se/
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Fika, Shopping

Plats:  Villberga Backa Kvarn 4, 749 51 

Grillby

Tidsåtgång:  60 – 90 min

Säsong:  1 maj – 31 oktober

Målgrupp:  Främst för kultur-

intresserade 

Antal min/antal max:  20–40

Tillgänglighetsanpassning:  Delvis

Språk utöver svenska:  Engelska, Tyska

Bokning och information

Bokning sker genom:  E-post

Företag:  Backa KonstKvarn

Kontaktperson:  Tina Tombrock

Telefonnummer:  +46(70)-020 96 20

E-post:  backakonst@gmail.com

Webb:  www.backakonstkvarn.se

Sociala medier:  Instagram 

Övrig information:  Fika erbjuder vi 

enbart under den  varma årstiden, då 

den serveras ute.

Byggnaderna står på olika platser på 

gården, så att grupperna kan dela upp 

sig enligt FHM  rekommendationer. 

 Parkeringsplats för buss finns, annars 

kan det vara trevligt att ta en liten 

promenad från Villberga Kyrkans 

 parkeringsplats upp till gården.

Backa Konstkvarn ligger nära Villberga Kyrka i en för alla 

sinnen stimulerande miljö med anor från 1700-talet. 

Konstverkstaden erbjuder:

• ”Prova på” och kursverksamhet

• Workshop och kickoff på alla nivåer

• Konst och keramik till försäljning 

• Fika på förfrågan 

Antikvariat i ett separat hus, där det finns ca 20000 böcker. 

Mycket klassiker och relativt nya böcker. Hälften är fack-

literatur, sorterat efter ämnesområde som motor, historia, 

mat, trägård, politik, konst, arkitetur, psykologi m.m. 

Loppis i den stora väderkvarnen som bjuder på kuriosa, 

tavlor, mattor, porslin, vinyl m.m.

Backa KonstKvarn
Konst, keramik, antikvariat, loppis, fika

Hitta hit!

mailto:backakonst%40gmail.com?subject=
https://www.backakonstkvarn.se/
https://www.google.com/maps/place/VILLBERGA-BACKA+KVARN+4,+749+51+Grillby/@59.6134952,17.2717922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e5297a5508439:0xeb15f74229e115ad!8m2!3d59.6134952!4d17.2739809
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Frukost, Lunch, 

 Middag, Logi

Plats:  Kyrkogatan 7, 745 31 Enköping

Säsong:  Logi och frukost erbjuds hela 

året, lunch och middag stängt under 

sommarperioden. Lunchstängt lörda-

gar och söndagar.

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  2–40 

 tillsvidare måste restriktioner från 

 Folkhälsomyndighet följas

Tillgänglighetsanpassning:  Vi har till-

gänglighetsanpassad restaurang samt 

boende, dock begränsat antal rum.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post, 

Webb

Företag:  Best Western Hotel Park 

Astoria

Kontaktperson   Hotellreceptionen

Telefonnummer:  +46(171)-47 80 80

E-post:  reception@parkastoria.se

Webb:  www.parkastoria.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Hitta hit!

Best Western Hotel Park Astoria erbjuder övernattning, 

härlig frukostbuffè, lunch och middag. Under 

sommarperioden erbjuder vi endast övernattning och 

frukost. Vår frukostbuffè innehåller några lokala favoriter, 

vi har också rensat bort onödigt socker och har hemgjorda 

bär kompotter och müsli. Till våra luncher och middagar 

strävar vi efter nordiska smaker och jobbar med svenskt 

kött och närodlade grönsaker.

Hotellet ligger centralt placerat i Enköping inom gång-

avstånd till stadens berömda parker och de historiska 

stadskvarteren. Runt Stora torget finner du småstadens 

utbud av butiker, kaféer och restauranger.

Best Western Hotel Park Astoria 
Övernattning, frukost, lunch och middag

mailto:reception%40parkastoria.se?subject=
https://www.parkastoria.se/
https://www.google.com/maps/place/Best+Western+Hotel+Park+Astoria/@59.637364,17.0782743,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465e5033e72210f1:0xaf5be0abdeb649d4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.6373831!4d17.0804259
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning

Plats:  Boglösa hällristningsområde

Tidsåtgång : 30-180 min

Säsong:  maj-oktober

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  20–50

Tillgänglighetsanpassning:  Hällrist-

ningen stora Rickebyhällen ligger intill 

landsvägen och nås via en låg ramp 

som gör det möjligt för både rullstol 

och rullator att komma helt intill 

bilderna på berget. Stigarna till de 

övriga hällristningarna är kuperade och 

ej anpassade för rullstol eller rullator. 

Med stöd från medföljande sällskap 

rekommenderar vi stora Hemstahällen 

men där ett besök till Brandskogs-

skeppet kräver lite mer vana att röra sig 

i skog och mark. 

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Enköpings kommun, 

 Enköpings turistinformation

Kontaktperson:  Enköpings turist-

information

Telefonnummer:  +46(171)-62 50 40

E-post:  turism@enkoping.se

Webb:  www.upplevenkoping.se

Sociala medier:  Facebook

I Uppland finns ovanligt många hällristningar, med flest 

kända platser i Boglösa, sydost om Enköping. 

Stora Hemstahällen är Upplands mest figurrika hällristning 

med över 210 skepp och lika många andra figurer. Bland 

dem kan nämnas ett 20-tal människor, 67 djur, två ringar, en 

stol, sju fotsulor och över 100 skålgropar. Ristningen ligger 

i ett naturreservat i en uppodlad dalgång med låga, kala 

hällar och ett välbevarat beteslandskap.

Brandskogsskeppet är Upplands största och en av Sveriges 

största hällristningsfigurer. Skeppsfiguren är 4,2 meter 

lång. Den visar sex människofigurer som paddlar. Stävarna 

är prydda med djurhuvuden, medan aktern vilar på en 

stor mansfigur. Likt de flesta hällristningarna i området 

upptäcktes ristningen av Einar Kjellén (1903-2000), en 

pionjär i uppländsk hällristningsforskning.

Stora Rickebyhällen har ett ovanligt stort antal fotsulor men 

också hjul, människo- och djurfigurer, spiraler, ringar och 

skålgropar. På krönet finns den ristning som i äldre litteratur 

omnämns som kungatronen. Nu vet vi att figuren snarare 

föreställer en mönsterpassning till ett klädesplagg, en så 

kallad livklädnad.

Boglösa hällristningar
Guidade turer

Hitta hit!

mailto:turism%40enkoping.se?subject=
https://upplevenkoping.se/
https://www.google.com/maps/place/Stora+Rickebyhällen/@59.6077082,17.1321653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e5183b35faee7:0xf35f84d7c8b939fa!8m2!3d59.6077082!4d17.134354?shorturl=1
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Shopping

Plats:  Frösthult Dunderbo 14, 74971 

Fjärdhundra

Tidsåtgång : 30-45 minuter

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  Min: 5 / Max: 50

Tillgänglighetsanpassning:  Hantverks-

boden är anpassad för rullstol. Toalett 

är inte tillgänglighetsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon

Företag:  Dunderbo Ljus & Hantverk

Kontaktperson:  Annika Jodensvi

Telefonnummer:  +46(73)-657 79 06

E-post:  borje.jodensvi@gmail.com

Webb:  dunderbohantverk.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Dunderbo Ljus & Hantverk är en hantverksbutik på landet 

med genuint hantverk av lokala aktörer. Hos oss hittar ni 

bland annat handstöpta ljus och ljusgrupper, trasmattor 

och löpare, stickade sockor och tovade vantar, fårskinn, 

smide, keramik och träslöjd. Vi har även honung från byn, 

marmelader, chutney, vinäger och kryddor.

Butik med lokalt hantverk

Dunderbo Ljus & Hantverk 

Hitta hit!

mailto:borje.jodensvi%40gmail.com?subject=
http://www.dunderbohantverk.se/
https://www.google.com/maps/place/Dunderbo+Ljus+och+Hantverk/@59.748933,16.9163982,17z/data=!4m5!3m4!1s0x465e43f51012a9bd:0xb55247df38383290!8m2!3d59.7487787!4d16.9182262?shorturl=1
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning

Plats:  Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping

Tidsåtgång : 60–120 minuter

Säsong:  maj–september

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  20–50 personer

Tillgänglighetsanpassning:   
Tillgänglig hetsanpassat.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Enköpings kommun, 

 Enköpings turistinformation

Kontaktperson:  Linda Lagerlöf

Telefonnummer:  +46(171)-62 50 40

E-post:  turism@enkoping.se

Webb:  www.upplevenkoping.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Upplev Enköpings parker tillsammans med en av våra 

guider, antingen till fots eller med eltåg. Enköpings 

parker erbjuder flera hundra varianter av perenner, 

lökar och prydnadsgräs. Dessa används generöst i stora 

planteringsytor. Tillsammans med ovanliga och vanliga 

träd och buskar ger de dig upplevelser av färger, former 

och förändring.Centrala Enköping består av 19 parker som 

alla har olika karaktär. Även i rondeller och på gator och 

torg används högvuxna frodiga växter. Detta gör att hela 

stan känns inbäddad i grönska.Båda typer av guidning 

ger er information om parkernas karaktär och om skötsel 

och underhåll. Skillnaden mellan guidningarna är att 

guidningarna till fots blir mer fördjupade medan ni får se 

fler parker på tågguidningarna.I båda guidningarna ingår ett 

kit med information om parkerna.

Enköpings parker
Guidade turer

Hitta hit!

mailto:turism%40enkoping.se?subject=
https://upplevenkoping.se/
https://www.google.com/maps/place/Rådhusgatan+3,+745+31+Enköping/@59.6362807,17.0772843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e5033f9761f4b:0xd928ab0f82c6a092!8m2!3d59.6362807!4d17.079473?client=safari&rls=en&q=Rådhusgatan+3,+745+31+Enköping&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjR6Mbb9KLwAhXIvosKHd4YCMAQ_AUoAXoECAEQAw&shorturl=1
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Lunch, Fika, Shopping, Temautställ-

ningar med bl.a föremål från slottet. 

Vandring i slottsparken.

Plats:  Kungs-Husby Grönsö 10,

74599 Enköping
Tidsåtgång : 180 min

Säsong:  maj–september

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  10–50 personer 

(ej pandemi)

Tillgänglighetsanpassning:  Parken, 

utställningar, butik, WC och café är 

anpassade för rörelsehindrade. Inne i 

slottet kan ej rullstolar eller rollatorer 

komma in. Har man stödjande assistans 

erbjuds sittplatser.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Grönsöö Slott

Kontaktperson:  Jacob von Ehrenheim

Telefonnummer:  +46(171)-870 84

E-post:  gronsoo@gronsoo.se

Webb:  gronsoo.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Grönsöö slott, byggt 1611 av riksrådet Johan Skytte, 

omgärdades redan från början av trädgårdsanläggningar 

vilka successivt utvecklades och idag innehåller en i 

Sverige unik parkhistoria. Familjen von Ehrenheims hem 

på Grönsöö, representerar i sin rikedom och mångsidiga 

sammansättning tillsammans med husets välbevarade 

interiörer, tre sekel av svenskt konsthantverk och 

konsthistoria.

• Bli guidad i slottets välbevarade inre med sitt rika 

föremålsbestånd av en medlem ur familjen von 

Ehrenheim.

• Upplev en av Sveriges vackraste parker. 

• Se våra högklassiga utställningar i vagnstall och magasin. 

• Ät och drick gott i vårt café ”Bränneriet”. 

• Handla presenter och Grönsöömust i vår slottsbutik.

Paketet innehåller: Generell entré till Grönsöö och 

slottsparken, vilket även inkluderar entré till våra 

utställningar och en skriven guide till parken

Slottsvisning 30 min. Varje grupp i slottet kan innehålla 

maximalt 25 personer. Vid två grupper ordnas växelvis 

visning av slott och utställning. 

Kaffe eller te med smörgås i Brännvinsbränneriet.

Möjliga tillägg/alternativ. Slottsvisning 60 min. Lunch i 

Brännvinsbränneriet. Separat guidning av slottsparken 

45 min.

Grönsöö Slott

Hitta hit!

mailto:gronsoo%40gronsoo.se?subject=
https://gronsoo.se/
https://www.google.com/maps/place/Grönsöö+castle/@59.4725057,17.2459159,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465faac44770c7c1:0xc6479c99181fdb82!8m2!3d59.4725057!4d17.2459159
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning

Plats:  Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping

Tidsåtgång : 60 min

Säsong:  april-oktober

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  20–50 personer

Tillgänglighetsanpassning:  
 Tillgänglighetsanpassat.

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Enköpings kommun, 

 Enköpings turistinformation

Kontaktperson:  Linda Lagerlöf

Telefonnummer:  +46(171)-62 50 40

E-post:  turism@enkoping.se

Webb:  enkoping.se/underwebbar/ 

enkopings-museum.html

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Enköping är en av Sveriges äldsta städer och tillsammans 

med en av våra guider får ni ta del av stadens historia. Ni 

kan välja att gå en stadsvandring eller boka en tur med 

vårat eltåg. Enköping var tidigt en handelsplats, medeltiden 

kan ännu anas och kyrkor har byggts och försvunnit. 

Landhöjning och stadsbränder har förändrat stadsplanen 

genom seklerna. Intressanta personer har levt och 

varit verksamma i staden, skiftnyckelns uppfinnare och 

Enköpingsdoktorn var några av dem.

Välkommen till Enköpings centrala kvarter och ta del av 

historien.

Historisk guidning i Enköping

Hitta hit!

mailto:turism%40enkoping.se?subject=
https://enkoping.se/underwebbar/enkopings-museum.html
https://enkoping.se/underwebbar/enkopings-museum.html
https://www.google.com/maps/place/Rådhusgatan+3,+745+31+Enköping/@59.6362807,17.0772843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e5033f9761f4b:0xd928ab0f82c6a092!8m2!3d59.6362807!4d17.079473?shorturl=1
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Lunch, fika, middag, 

studiebesök alt/samt rundvandring  

i odlingen

Plats:  Hornudden, Aspö Hornudden, 

645 93 Strängnäs

Tidsåtgång : 90min–heldag

Säsong:  Måltider – året runt,  

Rundvandring/studiebesök – maj, juni, 

augusti, september

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  Beror på 

 pandemin, ring för överkommelse

Tillgänglighetsanpassning:  
 Tillgänglighetsanpassat

Språk utöver svenska:  Engelska, Tyska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Hornuddens trädgård

Kontaktperson:  Karin Sjöstedt

Telefonnummer:  +46(15)-23 26 18, 

+46(70)-732 61 85

E-post:  kontakt@hornudden.net

Webb:  www.hornudden.net

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Hornudden är en ekologisk trädgård med egen odling av 

grönsaker, frukt, bär men också ett prisbelönt café, en 

gårdsbutik och en gårdsrestaurang. Odlingen är KRAV- 

certifierad sedan 1988 och uthållighet är i ständigt i fokus 

med sjövärme och eget reningsverk. ”Vi gör vad vi kan för 

att kommande generationer ska få ges möjligheter som 

vi” säger Mats Sjöstedt som tillsammans med makan Karin 

driver Hornuddens trädgård.

Hornudden är en släktgård sedan 1920-talet, då med 

traditionellt lantbruk, men har de senaste åren blivit ett 

besöksmål att räkna med i Mälardalen. Från kor och fiske 

till tomater och kakor. Caféet på gården utvaldes till Årets 

Hållbara Café av White Guide under 2016 och 2017 samt 

fick mästarklassbedömning under 2018. Under 2021 är 

Hornudden en av de 30 restauranger som White Guide 

 rekommendera för att åtnjuta egenodlad mat på tallriken. 

Här odlas många olika sorters tomater och kommer du 

under våren erbjuds du att köpa dina egna plantor.

Ett studiebesök på Hornudden kan innehålla både 

rundvandring och utbildning inom såväl odling som miljö 

och hållbar kost. Ni kan få en kort presentation men även 

vara här en hel dag och djuploda med diskussioner och 

övningar tillsammans med Mats som brinner för att dela 

kunskap med dig som besökare.

Hornuddens trädgård
Gårdsrestaurang med egenodlat vid Mälarens strand

Hitta hit!

mailto:kontakt%40hornudden.net?subject=
https://hornudden.net/
https://www.google.com/maps/place/Hornudden/@59.4402685,17.0294402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465ef8cca87c7b5f:0x337609abf63a9ad6!8m2!3d59.4402685!4d17.0316289?shorturl=1
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/ visning, 

Shopping, Åka häst och vagn i 

 naturreservat.

Plats:  Ängsö Slott

Tidsåtgång : ca 90 min

Säsong:  Rid-och vagnsturer hela året, 

grönsaksodlingen under säsong.

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  4–50

Tillgänglighetsanpassning:  Till viss  

del. Svårt att ta sig runt med rullstol i 

grönsakslandet,  tillgänglighetsanpassad 

toalett finns.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Häst och Grönsaksbonden

Kontaktperson:  Hans Johansson

Telefonnummer:  +46(70)-672 16 38

E-post:   
hastochgronsaksbonden@yahoo.se

Webb:  www.gronsaksbonden.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Detta är en vacker, 

trevlig och god upplevelse!

Varmt välkomna till mig och min stora grönsaksodling 

med över 100 olika grönsaker på friland och orangeri i en 

otroligt vacker miljö alldeles intill Ängsö slott. Min idé till 

min verksamhet är att bruka jorden som man gjorde för 100 

år sedan, alltså utan bekämpningsmedel och  konstgödsel. 

Mina ardenner hästar drar redskapen som jag brukar 

jorden med och även till att skörda vissa grönsaker med, 

precis som man gjorde förr i tiden. Ni får lära er lite tips 

för att odla själv och även se mångfalden på de grönsaker 

som finns. Självklart får ni handla i min gårdsbutik där jag 

säljer grönsaker efter säsong och även lite annat smått 

och gott. Hästarna använder vi också till ridturer barbacka 

och även vagnsturer med upp till stora samlingar som 20 

personer i en vagn som även är tillgänglighetsanpassad. Vill 

ni hälsa på mina ardennerhästar går det att ordna. Många 

äldre på  ålderdomshemmen som jag besöker brukar få 

en ” hemkänsla” när de ser och klappar hästarna, men även 

inom barnomsorgen är det populärt att boka oss för en 

 annorlunda upplevelse. Varmt välkommen till oss!

Häst och Grönsaksbonden
Grönsaksodling på gammalt vis

Hitta hit!

mailto:hastochgronsaksbonden%40yahoo.se%0D?subject=
http://www.gronsaksbonden.se
https://www.google.com/maps/place/Ängsö+Slott/@59.5401042,16.8827223,13z/data=!4m5!3m4!1s0x465e58571edb1277:0x5608d3df3352ad98!8m2!3d59.53291!4d16.8572411?hl=en&shorturl=1
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Lunch, Fika, Shopping

Plats:  Biskopskulla Landsberga 5, 

74963 Örsundsbro

Tidsåtgång : Fika/lunch 40 min, shoppa 

30 min och föredrag/visning 20 min, 

dvs totalt 90 min eller enligt önskemål.

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  10–38 st

Tillgänglighetsanpassning:  Gårdsbutik 

med café är fullt ut tillgänglighets-

anpassat. Kvarnloftet är en trappa upp 

på ett magasin där det krävs att besö-

karen kan gå i en trappa med ledstång.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post, 

Webb

Företag:  Landsberga Gård

Kontaktperson:  Elinor Lööf

Telefonnummer:  +46(70)-643 55 34

E-post:  butik@landsberga.se

Webb:  www.landsberga.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Ett besök på Landsberga Gård är ett perfekt sätt att lära 

känna den uppländska matkulturen. Vi har öppet året 

om och varje årstid har sin charm. I vår gårdsbutik har vi 

samlat delikatesser, specialiteter och presentartiklar från 

hela Uppland och i caféet serverar vi smörgåsar, sallader, 

pajer och läckra bakverk. Allt är hemlagat på gården. 

Sommartid öppnar vi vår stora uteservering med utsikt 

över ängar, fält och hästhagar. Övriga delar av året är 

vårt rymliga Kvarnloft tillgängligt för fika. Där har vi också 

återkommande utställningar och vernissager. I Landsberga 

Gårdskvarn stenmaler vi eget mjöl från fälten runt gården. 

Mjölet finns att köpa i butiken och det går också bra att 

göra ett studiebesök i kvarnen. Landsberga Gård är en 

anrik kungsgård, vars historia går tillbaka till vikingatiden 

och rymmer både den heliga Birgitta och Gustav Vasa. Den 

vackra huvudbyggnaden uppfördes 1801 efter italiensk 

förebild och flera av gårdens övriga byggnader byggdes 

av vår farfars far Henrik Sandqvist i slutet av 1800-talet. 

Idag är vi fjärde generationen Sandqvist på Landsberga 

Gård och vid ett besök hos oss berättar vi gärna mer 

om kungsgårdens historia och om uppländsk matkultur. 

Välkommen!

Landsberga Gård
Fika och handla närproducerat

Hitta hit!

mailto:butik%40landsberga.se?subject=
http://www.landsberga.se
https://www.google.com/maps/place/BISKOPSKULLA+LANDSBERGA+5,+749+63+Örsundsbro/@59.7415371,17.1782915,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e492e76642445:0x9aa7cf6c049e2d9a!8m2!3d59.7415371!4d17.1804802?client=safari&rls=en&q=Biskopskulla+Landsberga+5,+74963+Örsundsbro&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwja7typ9aLwAhVtpIsKHSBpAdsQ_AUoAXoECAEQAw&shorturl=1
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Fika, Shopping, Ost-

provning, Rundtur i ostkällaren

Plats:  Fittja Hässle 14, 740 62 

 Örsundsbro

Tidsåtgång : 45-90 min beroende på 

om man beställer en ostprovning

Säsong:  maj-sep

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  10–50

Tillgänglighetsanpassning:  Backe upp 

från bussparkeringen men bussen kan 

även åka hela vägen upp till gårds-

planen ca 100 m. Plan mark utanför 

mejeriet och en liten tröskel om man 

vill besöka ostkällaren.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Skogsbackens ost AB

Kontaktperson:  Marih Jonsson

Telefonnummer:  +46(70)-725 01 77

E-post:  skogsbackensost@gmail.com

Webb:  skogsbackensost.se

Sociala medier:  Facebook 

Övrig information:  Vi säljer våra 

produkter från en vagn på gårdsplanen 

och kan även bjuda in fler producenter 

som marmelad och bröd. Även en liten 

gårdsbutik med bl.a. en liten konst-

utställning och några höns att besöka.

Vi startade 2010 med att tillverka ost gjord på ekologisk 

komjölk som vi hämtar på Folsberga mjölkgård 

utanför Enköping. Vi bor och har vår tillverkning i en 

skogsbacke utanför Örsundsbro. Vi gör ca 12 sorters 

ost se gärna skogsbackensost.se, Vi har erfarenhet av 

bussgrupper. Vi säljer våra produkter till restauranger, 

konferensanläggningar och butiker. Har en ostkällare dit 

man kan komma och få en berättelse om ostarna samtidigt 

som man får smaka, kanske med någon god dryck till. Vi har 

även ostprovningar med tillbehör.

Skogsbackens ost
Ostupplevelse i en skogsbacke

Hitta hit!

mailto:skogsbackensost%40gmail.com?subject=
http://skogsbackensost.se/
https://www.google.com/maps/place/Skogsbackens+Ost+AB/@59.7178532,17.4071345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fb4b1ca432c4d:0x405dfb7f6c7a4159!8m2!3d59.717855!4d17.4092806
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Lunch, Fika, Shopping

Plats:  Rådhusgatan 2, Enköping

Tidsåtgång : 6 timmar

Säsong:  maj-september

Målgrupp:  Lämplig för alla 

Antal min/antal max:  20–50 personer

Tillgänglighetsanpassning:  
Hela sträckan på guidningen är 

tillgänglighets anpassad och högtalare 

används. Museet har hiss och större 

delen av byggnaden är tillgänglig med 

rullstol.

Aktivitetsnivå:  Man behöver i lugn 

takt kunna promenera cirka 1 km x 2

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Bokning sker genom:  Telefon, E-post

Företag:  Trädgårdsturism i Enköping

Kontaktperson:  Elisabet Lind

Telefonnummer:  +46(70)-831 03 81

E-post:  elisabet@pepparrotsstaden.se

Webb:  tradgardsturismenkoping.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Toaletter finns 

vid ankomst vid  Enköpings museum 

och turist information. Vid regnväder 

arrangeras lunchen på annat sätt.

Guidad tur i Enköpings parker. Turen går genom några av 

parkerna och guiden berättar om växter, design och det 

som är karaktäristiskt på de olika platserna. Guidningen 

avslutas i Drömparken, skapad av Piet Oudolf som 

är en världskändis i trädgårdssammanhang och känd 

för sina spektakulära kompositioner med högvuxna 

och färgsprakande perenner. Lunchen äts utomhus i 

Drömparken hos Happy Foodtruck som serverar ekologiska 

hamburgare tillagade av råvaror från närområdet. Som 

alternativ finns vegetarisk hamburgare och en asiatisk 

sallad. Efter lunchen – egen tid. Välj mellan att flanera 

runt i de gröna miljöerna  eller gå ut på stan för en liten 

shoppingrunda. I centrum finns många små personliga 

butiker. Det finns gott om tid för att besöka några utav 

dem. För den som väljer att uppleva mer av parkerna 

rekommenderas en tur ut på  Åpromenaden. Där kan 

man uppleva hur mycket park och trädgård som helst. På 

eftermiddagen – besök och  guidning på Enköpings museum 

som är inrymt i ett av stadens äldsta hus. Innanför de tjocka 

stenväggarna finns fina och intressanta utställningar om 

Enköpings historia. Eftermiddagskaffe på Café Samt. Det 

lilla kaféet med ekologisk och hälsosam inriktning, där 

dagen avslutas med kaffe och bulle eller kaka.

Trädgårdsturism i Enköping
Parkvandring, lunch, guidning på Enköpings museum

Hitta hit!

mailto:elisabet%40pepparrotsstaden.se?subject=
https://www.tradgardsturismenkoping.se/
https://www.google.com/maps/place/Rådhusgatan+2,+745+31+Enköping/@59.636408,17.0776021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e5033fa6c60b5:0x3bbebc79c42fa304!8m2!3d59.636408!4d17.0797908
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INSPIRERAS AV HEBY KOMMUN

Upplev Heby kommun
I Heby kommun välkomnas du till en blandning av ren 

vildmark, leende landsbygd, livaktiga orter och många 

härliga besöksmål. Här hittar du orörd natur med ett 

unikt fågelliv och en egen Riviera utmed Dalälvens strand 

som erbjuder både härliga bad och fiske för den som 

vill. De unika natur- och kulturmiljöerna i området bildar 

Färnebofjärdens nationalpark och har utsetts av Unesco till 

biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

Här hittar du också vackra och utmanande delar av 

Upplandsleden och flera småorter där det välkomnande 

och genuina är ledordet.

I Heby kommun kan du verkligen välja om du vill uppleva 

liv och rörelse eller koppla av i lugn och ro. Här kan du 

vara med om safari i en äkta älgpark, uppleva genuina 

gårdsmiljöer med historiska anor, botanisera bland 

vackra hantverk och uppleva och avnjuta lokalproducerat 

mathantverk. Du kan också övernatta på någon av våra 

välkomnande B&B och vakna upp till underbar fågelsång i 

stillsam landsbygdsmiljö.

Självklart finns här möjlighet till sköna bad, vandring, cykling, 

paddling och upplevelser från hästryggen. Du har också 

chansen till historiska och kulturella resor genom våra 

museer, hembygdsgårdar, utställningsgårdar, kyrkomiljöer 

och parker.

I Heby kommun finns inga avstånd men gott om plats.  

Mitt i allt. Nära till allt. 

Välkommen till en kommun fylld av upplevelser!
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad visning, shop-

ping, fika och aktiviteter

Plats:  Gårdsjö 127, Heby

Tidsåtgång : Älgtur ca 60 min,  

kombinerad älgtur med fika och besök i 

tomtemuseet 120 min

Säsong:  1 maj – 31 augusti, samt vissa 

tider november-december

Målgrupp:  Passar alla

Antal min/antal max:  20/100

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassad. Anges vid bokning av älgtur 

för anpassning på traktorekipaget

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Gårdsjö Älgpark

Telefon:  +4670 353 60 60

E-post:  info@gardsjoalgpark.se

Webb:  https://gardsjoalgpark.se/

Sociala medier:  Instagram, Facebook

Gårdsjö älgpark
Guidad visning, shopping fika och aktiviteter

Hitta hit!

Gårdsjö Älgpark – närkontakt med skogens konung

Vi erbjuder en fantastisk upplevelse där du under en guidad 

tur får möta våra älgar ute i deras naturliga miljö. Du får 

lära dig massor om älgar och hur de lever, både vilt och här 

i parken. Älgarna, som är vana vid besökare kommer gärna 

fram och inspekterar gästerna. Ibland kommer de till och 

med så nära att du får röra vid dem. De är stora, mäktiga 

djur och det är en speciell upplevelse att möta dem.

Hos oss på Gårdsjö älgpark finns även mättande fika, 

älginspirerad shopping och aktiviteter så som en rolig femeller 

tiokamp. Femkampen innehåller ett antal traditionella, fysiska 

grenar som bygger på laganda och samarbete – och förstås 

att vara bäst och vinna med sitt lag! Lägger man på fem grenar 

till blir det lite mer klurigt – kunskapsfrågor om djur, natur och 

älgar förstås. Ett älg-quiz har vi också, roligt att göra till kaffet 

med svåra frågor och fina priser.

Njut av gården och tystnaden. Gårdsjö är en bondgård 

med gamla anor och skogen och åkrarna nära inpå. Gör ett 

besök i tomtemuseet – Tomtens stuga. Här finns tomtar i alla 

möjliga storlekar och modeller att förundras över.

Guidade älgturer – så går det till 

Våra älgturer avgår på utsatt tid. Det är viktigt att du 

anländer i god tid då turerna tyvärr inte kan vänta. Checka 

in i receptionen vid ankomst. Därefter går du till vagnarna 

och åker ut i grupp tillsammans med Leffe, Älgmannen själv. 

Turen är utomhus och tar omkring en timme. Alla som vill 

kan åka med.

Turen avgår klockan 11.00. Även om du förbokat på internet 

måste du vara på plats senast 30 minuter innan för att vara 

säker på att behålla din bokade plats.

mailto:info%40gardsjoalgpark.se?subject=
https://gardsjoalgpark.se
https://www.google.se/maps/place/Gårdsjö+Älgpark+AB/@59.9625935,16.9673812,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e3dd085c015af:0xba2a6d5941d6c1fc!8m2!3d59.96262!4d16.9693727
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Olpersgården – en unik släktgård

I Skogbo, en mil nordost om Östervåla finns Olpersgården. 

Idag visar vi upp den vackra mangårdsbyggnaden som ett 

gårdsmuseum. Vid ett besök kan ni uppleva hur släkten 

bodde under slutet av 1800- och början på 1900-talet 

samt beundra rummens väggar som är smyckade med 

väggmålningar av allmogekonstnären Hans Wikström. 

Gården har funnits i familjens ägo i över 400 år och idag ägs 

och brukas jorden och skogen vidare av Olof Olsson, den 

trettonde generationen i rakt nedstigande led, med hjälp av 

sina föräldrar Lars-Erik och Anitha.

År 1813 skedde en katastrof i Skogbo då tre gårdar 

brann ned till grunden. På Olpers startade man 

återuppbyggnaden och 1815 stod mangårdsbyggnaden 

färdig som den ser ut idag. År 1826 beställde dåvarande 

husbondefolket att hela huset skulle målas och dekoreras av 

allmogekonstnären Hans Wikström.

Unika väggmålningar – vackra och dramatiska Idag 

kan du uppleva de 195-åriga vackra och dramatiska 

målningarna på samma väggar som Wikström målade dem. 

Mangårdsbyggnaden har sedan mitten på 1900-talet visats 

som museum. 

Vid ett besök får du höra gårdens och släktens historia och 

uppleva ett Uppländskt bondehem som det såg ut i början 

på 1900-talet. 

Vid besöket kan man även avnjuta fika på gårdstunet.

Olpersgården

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad visning  

och fika.

Plats:  Skogsbo 143, Östervåla

Tidsåtgång:  Guidad visning-60 min, 

guidning + fika 90 min

Säsong:  1 maj – 30 september

Målgrupp:  För den kulturbygg-

nadsvårds- och historieintresserade

Antal min/antal max:  8/40

Tillgänglighetsanpassning:  Gården är 

ej handikappanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Olpersgården

Telefon:  +4670 326 10 39

+46 70 240 71 01
E-post:  olssonolof@yahoo.se 

larsols@spray.se

Webb:  https://olpersgarden.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  Endast utedass

Guidad visning och fika

Hitta hit!

mailto:olssonolof%40yahoo.se?subject=
mailto:larsols%40spray.se?subject=
mailto:larsols%40spray.se%20?subject=
https://olpersgarden.se/
https://olpersgarden.se/
https://www.google.se/maps/place/Skogbo+143,+740+46+Östervåla/@60.2197071,17.2861844,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46609dea255d65b5:0x29d0f97d2cf4e497!8m2!3d60.2197071!4d17.2883731
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RAMSJÖ – en idyll

Med stort fokus på hållbarhet erbjuder Ramsjö en 

kulturhistorisk, naturnära och rofylld miljö för att fylla våra 

besökares sinnen med inspiration för trädgård, smaker och 

vackra saker. Våra besökare kan shoppa, fika och koppla 

av i den gamla stallmiljön på Ramsjö gård, med anor från år 

1870, i vackra Morgongåva. 

Café – med eget hembageri

Här bakar vi med själ och hjärta. Vår specialitet är glutenfria 

bakverk/matbröd. Allt tillverkat av lokala och ekologiska 

råvaror så långt det är möjligt. Hemkokta marmelader, saft, 

te i lösvikt och gammaldags konfektyr till försäljning. 

Här finns gott om sittplatser, både inomhus och utomhus. 

Ca 25 platser inomhus och 40 platser utomhus. Caféet kan 

abonneras för möten av alla det slag och det finns en ruin 

intill som ger en stämningsfull miljö för cermonier och event. 

Vi utför även uppdrag och kurser inom styling/inredning 

och design av trädgårdsmiljöer, samt kurser i glutenfri 

bakning. Vi har diplomutbildning inom ekoturism.

Butik – för hem och trädgård

I vår butik finns inredning i italiensk/fransk lantlig stil för 

hem och trädgård, både antikt/vintage/återbruk och nytt 

för inomhus- och utomhusmiljöer. Ex möbler, lampor, 

dekorationer, växter, planteringstillbehör, textil, ljus, tvål, 

smycken mm.

Ramsjö är medlem i Fjärdhundraland där det finns flera 

intressanta platser i närheten som kan kombineras med vårt 

besöksmål.

Hållbarhet är vår ledstjärna, återbruk vårt fokus, samarbete 

och utvecklande möten vår passion!

RAMSJÖ – Trädgård – Smaker – Vackra saker

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Fika och shopping

Plats:  Ramsjövägen 39, Morgongåva

Tidsåtgång : Shopping + fika  

60 – 90 min

Säsong:  April – september samt 

advent.

Målgrupp:  Vuxna 

Antal min/antal max:  15/50

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassat

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  RAMSJÖ – Trädgård – 
 Smaker – Vackra saker

Telefon:  +4670 663 11 88

E-post:  info@ramsjo-gard.se

Webb:  https://www.fjardhundraland.se 

/plats/ramsjo-tradgard-smaker- vackra-

smaker/

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Shopping och fika

Hitta hit!

mailto:info%40ramsjo-gard.se?subject=
https://www.fjardhundraland.se/plats/ramsjo-tradgard-smaker--vackra-smaker/
https://www.fjardhundraland.se/plats/ramsjo-tradgard-smaker--vackra-smaker/
https://www.fjardhundraland.se/plats/ramsjo-tradgard-smaker--vackra-smaker/
https://www.google.se/maps/place/Ramsjövägen+39,+744+50+Morgongåva/@59.9323788,16.9732247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e3e8b0ae98275:0x7e8b13819b416c3c!8m2!3d59.9323788!4d16.9754134?shorturl=1
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SchoNannes kläder och skor är en personlig butik med 

ett brett sortiment av kläder och skor, accessoarer, 

presentartiklar, smycken. 

Shopping – i lugn miljö

Många av våra kunder reser långt för att shoppa i lugn och 

trivsam miljö långt från storstaden stress . Vi har allt från 

prematur kläder till 7 XL herr och dam. Vi har också skor 

från baby storlekar till herr i storlek 48. Vi är helt enkelt den 

lilla butiken men det stora sortimentet. Känslan att kunna 

ekipera dej från topp till tå på ett och samma ställe till 

vardags och fest. 

Schonanne – butik och smeknamn

Jag som driver butiken heter Susanne. Namnet Schonanne 

är ett smeknamn jag fick från min kusin som inte kunde prata 

rent när han var liten. Välkommen att höra av dig för mer 

info och bokning. Jag bakar bullar vid större bokningar. Den 

som handlar för minst 100 kr fikar gratis.

SchoNannes kläder och skor

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  shopping och fika 

Plats:  Villagatan 2, Östervåla

Tidsåtgång : Shopping och fika 60 – 

120min

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Passar alla

Antal min/antal max:  4/15

Tillgänglighetsanpassning:  Nej

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  SchoNannes

Telefonnummer: +4676-170 22 06 

Webb:  www.shonannes.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Shopping och fika

Hitta hit!

https://www.schonannes.se/
https://www.google.se/maps/place/SchoNannes+kläder+o+skor/@60.1819021,17.1768655,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e218a5d8534d3:0x4308dd84c9ec86e6!8m2!3d60.1819151!4d17.1788175
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Skogsvallen är en anrik folkpark som funnits sedan 

1935 och ägs av Östervåla IF. Den är ett bevis på den 

entreprenörsanda och det djärva företagandet som finns  

i Östervåla.

Nöjesmuseet Skogsvallen – en kulturskatt

Sedan 2007 har Skogsvallen rustas upp och sedan 2015 

finns det enkla genuina Nöjesmuseet att beskåda. Där 

visar vi affischer, grammofonskivor och annat spännande 

på de flesta artister, dansband som uppträtt och spelat på 

Skogsvallen. Otroligt många kända, utländska som svenska, 

har uppträtt på Skogsvallen.

Dessutom har vi från museet byggt en altan mot stora 

scenen som vi kallar “Jerrys veranda” efter våran ikon Jerry 

Williams som uppträdde 21 gånger på “Vallen”.

I museet kan vi erbjuda upp till 50 sittplatser där vi kan fika, 

samt vid fint väder kan man även fika på “Jerrys veranda”. 

Hans Forsberg berättar om Skogsvallens historia och

har ett lättsamt musikquiz, med sång och gitarr under 

fikastunden, om olika artister och dansband som uppträtt 

på Skogsvallen.

Skogsvallen Folkets Park

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad visning, fika 

och musikquiz

Plats:  Svingbolsta 410, Östervåla

Tidsåtgång : 90 – 120 min

Säsong:  Vår, sommar och höst

Målgrupp:  Passar alla

Antal min/antal max:  20/100

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassad. HWC. Rullstolsramp till stora 

dansbanan.

Språk utöver svenska:  Nej

Bokning och information

Företag:  Skogsvallen Östervåla IF

Telefon:  +46 70-378 72 63

E-post:  hans3forsberg@hotmail.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  Här finns dam- och 

herrtoaletter samt en HWC. 20 – 50 

personer i museet. På stora dansbanan 

kan dukas upp för 100 personer.

Guidad visning, fika och musikquiz

Hitta hit!

mailto:hans3forsberg%40hotmail.com?subject=
https://www.google.se/maps/place/Östervåla+Skogsvallen/@60.169523,17.1857413,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x465e20deaa5862dd:0x6159f289051f904c!2sÖstervåla+Skogsvallen!8m2!3d60.169523!4d17.18793!3m4!1s0x465e20deaa5862dd:0x6159f289051f904c!8m2!3d60.169523!4d17.18793
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Café – med hembakat

Solrosen i Östervåla Harbo har ett genuint gammeldags 

Café med hembakat kaffebröd, goda smörgåsar och lättare 

luncher i mysig miljö. Under sommarhalvåret finns även en 

fin utomhusmiljö med sittplatser och bord.  

Vid större sällskap förbeställes kaffebröd & smörgåsar.

Shopping – secondhandbutik

Vi erbjuder även besökare att handla i vår 800 m2 stora 

välsorterade secondhandbutik som är uppdelad i olika 

avdelningar såsom porslin, husgeråd, prydnadssaker, kläder, 

sport, textil, bibliotek och musik.

Välkomstguide + guider/personal shopper i butiken för att 

hitta det man söker.

Vi kan även ordna trubadurunderhållning under fikat. 

Beställs i samband med bokning.

Solrosen – Secondhandshopping och café

Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

logi, fika, frukost, lunch, shopping.

Plats:  Dalvägen 4, Östervåla

Tidsåtgång : 90-120 min

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  15/60

Tillgänglighetsanpassning:  Funktions-

anpassat även för elrullstol. Några 

rollatorer finns att låna under besöket.

Tre WC, varav en med förhöjd sits och 

en HWC.

Språk utöver svenska:  Engelska,  

Bokning och information

Företag:  Solrosen Östervåla Harbo 

(svb)  

E-post:  calle.jonsson@solrosenab.se

Webb:  www.solrosenab.se

Sociala medier::  Facebook, Instagram

Övrig information:  Busschaufför och 

ev reseguide har fri förtäring. 

Öppettider:  onsdag–fredag klockan  

10-15 och lördag klockan 11-14.

Guidad visning, shopping, frukost, lunch, fika

Hitta hit!

mailto:calle.jonsson%40solrosenab.se?subject=
https://www.solrosenab.se/
https://goo.gl/maps/SNnaRczqkoBxGAxV7
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Sov på tåg är ett annorlunda vandrarhem mitt inne i det lilla 

samhället Tärnsjö. 

Kupéer – alla i olika stil 

Övernattning i kupér som är inredda av ortens företagare 

som alla har satt sin egen prägel på inredningen. Två kupéer 

har dubbelsäng de andra har våningssäng eller enkelsängar. 

Totalt finns bäddar för 30 personer. Dusch och toalett som 

är handikappanpassad finns i korridor. Ett enklare pentry 

finns för självhushåll. Frukost dukas upp i pentryt men 

måste förbeställas. Serveringsvagn finns men erbjuder för 

närvarande ingen mat eller kaffeservering. Det finns flera 

restauranger och livsmedelsbutik på gångavstånd från tåget.

Muséer – med tågkänsla

I anslutning till tåget finns flera museer och hembygdsgården. 

Olof Krans-museet är inrymt i den gamla stationsbyggnaden 

och visar ett stort urval av hans målningar som skildrar livet i 

Bishop Hill dit han utvandrade från Tärnsjö tillsammans med 

många andra svenskar. Hemvärns- och Lottamuséet intill är 

också värt ett besök. Visningar bokas hos tågvärdinnan och 

tar cirka en timme vardera.

Sov på tåg

Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad visning, 

frukost och logi

Plats:  Museivägen, Tärnsjö

Tidsåtgång : Guidning ca 60 min

Säsong:  1 maj- 30 september 

Målgrupp:  Passar alla

Antal min/antal max:  1/30

Tillgänglighetsanpassning:  Handikapp-

anpassad dusch och wc i korridor.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Nora-Tärnsjö Hembygdsför-

ening

Telefon:  +4670 510 31 41

E-post:  sovpatag@gmail.com

Webb:  https://nora-tärnsjöhembygds-

förening.se

Annorlunda logi, frukost och guidad visning

Hitta hit!

mailto:sovpatag%40gmail.com?subject=
https://xn--nora-trnsjhembygdsfrening-qec40cja.se/
https://xn--nora-trnsjhembygdsfrening-qec40cja.se/
https://www.google.se/maps/place/Sov+på+Tåg+i+Tärnsjö/@60.1564803,16.9242383,17z/data=!4m8!3m7!1s0x465e1eceb73532f3:0x55161cf9a29a5d3b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d60.1562422!4d16.926446?shorturl=1
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Den kulturhistoriskt intressanta byggnaden ligger centralt 

i samhället, är från slutet av 1800-talet och byggd i 

handslaget tegel. En gång har där varit bryggeri, nu rymmer 

den i stället en unik samverkan mellan ett arbetslivsmuseum 

och en konsthall.

Tegel – ett naturmaterial med tusenåriga anor.

Med ett förflutet som Sveriges tegelmetropol är Heby en 

självklar plats för ett tegelbruksmuseum. Här ger tegel, 

maskiner, redskap och foton en inblick i tillverkningen och 

historien om ett naturmaterial med tusenåriga anor. Den 

som är intresserad kan se en kort film “Tegel i historiens 

spegel”.

Även människorna i tegelbruken ges rum åt, såväl ägare 

och disponenter som arbetare. Luffarna var en del av 

den tillvaron och här finns både trådarbeten och annan 

luffarkonst.

Konst – både ute och inne

Konsthallen förfogar över hela övervåningen. Här visas 

målningar av ÅC Danell och skulpturer av framlidna Sonja 

Petterson, två välkända konstnärer från Heby, som är 

representerade med verk i flera museer och på offentliga 

platser i landet. Varje säsong visas minst en tillfällig 

utställning.

Strax intill museet finns en skulpturstig där man kan 

bekanta sig med flera av Sonja Pettersons uttrycksfulla 

djurskulpturer.

Fika – hembakat så klart!

Vi erbjuder fika med hembakat bröd och smörgåsar. 

Sittplatser finns inne i museet och även utomhus vid vackert 

väder.

Heby Tegelbruksmuseum och konsthall

Aktivitetsfakta 
Typ av aktivitet:  Guidad och visning 

fika

Plats:  Brogatan 6, Heby

Tidsåtgång : Guidning ca 60 min

Säsong:  1 april – 15 oktober

Målgrupp:  Passar alla

Antal min/antal max:  1/50

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassad. Utvändig hiss finns.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Heby Tegelbruksmuseum & 

konsthall

Telefon:  +4670-690 26 31

E-post:  info@tegelbruksmuseet.se

Webb:  http://tegelbruksmuseet.se

Guidad visning och fika

Hitta hit!

mailto:info%40tegelbruksmuseet.se?subject=
http://tegelbruksmuseet.se
https://www.google.com/maps/place/Brogatan+6,+744+31+Heby/@59.9376543,16.8648231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e1591f8294a8d:0x5d359d138df1e087!8m2!3d59.9376516!4d16.8670118
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I Östervåla med omnejd finns en lång tradition av snickeri 

och möbelhantverk. 

Snickra stolar – tidig massproduktion

I slutet av 1800-talet fanns det hundratals stolssnickare 

i socknen, en tidig massproduktion. År 1875 tillverkades 

48000 stolar! Möblerna fraktades sedan med häst 

och släde eller höskrindor till försäljningsställen i bl.a. 

Stockholm och Uppsala.

På Östervåla Hembygdsgård finns såväl ett komplett 

snickeri med maskiner från början av 1900-talet som ett 

Möbelmuseum med både äldre och nytillverkade möbler. Vi 

har ett stort område med gott om plats för att sitta ner och 

fika – eller varför inte besöka bagarstugan, bryggeriet eller 

något av alla andra hus.

Vi berättar om gården, snickeriet och möblerna därefter blir 

det förstås kaffe med hembakt bröd.

Östervåla hembygdsgård och möbelmuseum

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad och visning 

fika

Plats: Tärnsjövägen 36, Östervåla

Tidsåtgång : Guidning ca 60 min

Säsong:  1 maj – 30 september

Målgrupp:  Passar alla

Antal min/antal max:  10/60

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassad. HWC. Hus i marknivå, 

några av byggnaderna har dock ett par 

trappsteg.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Östervåla Hembygdsförening

Telefon:  +4670 761 65 51

E-post:  hembygdsforening.ostervala@

hotmail.com

Webb:  www.hembygd.se/ostervala

Guidad visning och fika

Hitta hit!

mailto:hembygdsforening.ostervala%40hotmail.com?subject=
mailto:hembygdsforening.ostervala%40hotmail.com?subject=
http://www.hembygd.se/ostervala
https://www.google.se/maps/place/Tärnsjövägen+36,+740+46+Östervåla/@60.1828577,17.1557402,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e20f1aed4d81d:0x894dddabd2f0238e!8m2!3d60.1828577!4d17.1579289
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INSPIRERAS AV UPPLAND OCH HÅBO

Upplev kultur, historia och lek i Håbo
I Håbo finns många natursköna platser att besöka med 

matsäck, kikare och picknickkorg. Nästan hela Håbo omges 

av vatten och förutom badplatser, naturreservat och 

34 runstenar finns här också världens vackraste barockslott! 

Håbo befinner sig i en anrik kulturbygd med mängder 

med lämningar från forntiden. Här passerade en viktig 

transportled mot Uppsala, både på land och vatten. 

Här finns också fem medeltida kyrkor varav Yttergrans 

kyrka är en av landets minsta och i Övergrans kyrka finns 

målningar av Albertus Pictor. I Biskops Arnö finns Nordens 

folkhögskola som har bed & breakfast, café och restaurang 

och inte minst en naturskön park med gångstigar och 

örtagård. I Skokloster finns både vårt   världsberömda 

barockslott, Skokloster kyrka med krigsbyten från 

trettioåriga kriget och möjlighet att titta in i Stenhuset där 

Carl Gustaf Wangel föddes 1613. I Stenhuset finns både 

hantverksbutik och galleri där lokala konstnärer ställer ut.

För familjen finns både inomhus- och utomhusaktiviteter. 

Åbergs museum är både konstmuseum och lekland. Här 

du kan uppleva både popkonst, disneyfigurer i världsklass 

och hålligång i Trazankojan. Den som tycker om Lasse 

Åberg rekommenderas också en tur till Bålsta centrum där 

Stig Helmer står staty. I Viby finns både frisbeegolfbana 

och mountainbikebana och i Vattunöden och Granåsen 

kan familjen gå på upptäcktsfärd i skogen och avsluta med 

korvgrillning vid grillplatserna. På campingen i Skokloster 

finns både badplats, restaurang och en äventyrsgolfbana 

med historiskt tema. 

Upptäck Håbos sevärdheter: Turism och sevärdheter – 

Håbo (habo.se)

Upplevelser och aktiviteter: Hitta alla upplevelser och 

äventyr på Håbos Upplevelsekarta!

Sevädhetskarta: Sevärdhetskarta

https://www.habo.se/uppleva-och-gora/turism-och-sevardheter.html
https://www.habo.se/uppleva-och-gora/turism-och-sevardheter.html
https://m02-kartor.login.habo.se/mapserver2017/fusion/templates/mapguide/gsviewer_habo/index.html?ApplicationDefinition=Library://Externa/Layout/Besok_upplev.ApplicationDefinition
https://m02-kartor.login.habo.se/mapserver2017/fusion/templates/mapguide/gsviewer_habo/index.html?ApplicationDefinition=Library://Externa/Layout/Besok_upplev.ApplicationDefinition
https://www.habo.se/download/18.6d34fb4e16df7cf94a44a73a/1572346781055/Sev%C3%A4rdhetskarta%20H%C3%A5bo%202020.pdf
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Välkommen till Skokloster och Sjökrogen. Du hittar oss på 

Skokloster Camping precis vid vattnet. Vi har en bedårande 

utsikt över mälaren och en underbar kvällssol.

Vår huvudinrikting är vällagad svensk husmanskost med lite 

spets. Vi använder så långt det går svenska råvaror.

Sjökrogen på Skokloster Camping

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  A la carte meny, 

Pizzameny, Salladsmeny, Räksmörgås, 

Alkohol

Plats:  Sjökrogen på Skokloster 

 Camping

Tidsåtgång : 60 min. Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max: 50

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

ramp finns

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Alldiv AB

Telefonnummer: +46760521122

E-post:  info@sjokrogenskokloster.se

Webb:  https://www.sjokrogensko-

kloster.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  Fantastisk nära sjö-

utsikt över mälaren från restaurangen 

med kvällssol och stor veranda.  

Gästhamn och äventyrsgolf med histo-

riska Skoklosterbyggnader på Skoklos-

ter Camping.

Lunch, Middag, Fika

Hitta hit!

mailto:info%40sjokrogenskokloster.se?subject=
https://www.sjokrogenskokloster.se
https://www.sjokrogenskokloster.se
https://sjokrogenskokloster.se/contact.html
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Skoklosters slott är ett tidigare privatpalats beläget på 

Skohalvön vid Mälaren mellan Stockholm och Uppsala. 

Skoklosters slott räknas som ett av Europas främsta 

barockslott. Det är det största privatpalats som någonsin 

har byggts i Sverige och tillkom under den svenska 

stormaktstidens mest blomstrande period. Trots en byggtid 

på över trettio år fullbordades slottet inte helt, utan bygget 

avstannade då byggherren Carl Gustaf Wrangel dog 

1676.Sedan 1967 är slottet ett statligt museum öppet för 

besökare.

I slottet ligger slottscaféet med kaffe o bullar och lättare 

luncher.

På besöksmålet ligger också Skokloster kyrka.

Skokloster kyrka är från 1200-talet. Kyrkan byggdes som en 

klosterkyrka, en del i det cistercienserkloster för nunnor 

som fanns på Skohalvön fram till en bit in på 1500-talet. Det 

Wrangelska gravkoret i kyrkan uppfördes under Herman 

Wrangels tid och stod klart på 1630-talet. Här finns hela 

familjen Wrangel begravd.

Skoklosters slott

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet: Visningar på slottet, 

visningar m fika, visningar med lunch i 

slottscaféet

Plats:  Skokloster, Skoklostervägen 

98-100

Tidsåtgång : 45-60 min visning på 

slottet, besökare kan också gå på egen 

hand. Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  1–100 och är det 

fler kan vi ordna det.

Tillgänglighetsanpassning:  Till slottets 

bottenvåning finns det en rullstolsramp 

och på bottenvåningen visas en utställ-

ning om slottet med föremål ur slottets 

samlingar. Till de övre våningarna är det 

trappor med ledstänger.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Skoklosters slott

Telefonnummer: +468-402 30 60

E-post:  bokning@skoklostersslott.se

Webb:  http://skoklostersslott.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Guidad tur/visning, Lunch, Fika, Shopping

Hitta hit!

mailto:bokning%40skoklostersslott.se?subject=
http://skoklostersslott.se
http://skoklostersslott.se/sv/besok/hitta-hit
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Stenhuset vid Skoklosters slott vilar med sina anor på 

en grund från 1200-talet och var under en tid Herman 

Wrangels slott. Alldiv AB hyr övervåningen för event, 

konferanser och cermoniella händelser. 

Vi kan anordna besök på slottet och klosterkyrkan, 

spökvisningar, vinprovningar, lerduveskytte mm.

Stenhuset Event i Skokloster

Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Frukost, Lunch, Middag, Logi, konfe-

rans, kickoff, bröllop, dop etc.

Plats:  Stenhuset vid Skoklosters Slott

Tidsåtgång : 60 min eller bokade dagar. 

Hela året.

Målgrupp:  Nej, lämplig för alla 

Antal min/antal max:  50

Tillgänglighetsanpassning:  Slott och 

kyrka har rullstolsramper, inte Sten huset

Språk utöver svenska:  Engelska, Tyska

Bokning och information

Företag:  Alldiv AB

Telefonnummer: +46708122980

E-post:  info@stenhuset.se

Webb:  http://www.stenhuset -

skokloster.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  Vi  samarbetar med 

Skoklosters Slott, Kyrkan,  Sko kloster 

Wings & Clays och Fredrik von Essen.

Guidad tur/visning, Frukost, Lunch, Middag, Logi, konferans, kickoff, bröllop, dop etc.

Hitta hit!

mailto:info%40stenhuset.se?subject=
http://www.stenhusetskokloster.se
http://www.stenhusetskokloster.se
https://www.google.com/maps/place/Stenhuset/@59.703858,17.621928,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xab54e4f7c6177402!8m2!3d59.7038585!4d17.6219282?hl=sv-SE&shorturl=1
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Lasse Åbergs museum i Bålsta är ett utflyktsmål för hela 

familjen. En gammal 1800-tals ladugård har genomgått en 

stilig renovering och är världens enda konst-, serie- och 

leksaksmuseum med egen djungel. Här finns en fantastisk 

samling serieinspirerad konst och serieoriginal på väggarna, 

en av världens främsta antika Disneysamlingar och 

Trazankoja i tre våningar med rutschbanan, hängbro och 

Hemliga Arnes labb. Här hittar du också en utställning med 

rekvisita, foton och kostymer från filmerna om den gänglige 

nörden Stig-Helmer. 

I restaurangen tar du en fika, smörgås eller lunch. Du 

kan sitta inne eller på den stora uteserveringen. Här 

serveras härlig hemlagad mat som bäst förklaras som 

klassisk husmans. I shopen hittar du böcker, brickor, Stig-

Helmerstatyetter, SOS-strumpor, Musse Pigg-dockor, 

affischer och annat kul.

Åbergs Museum – Ett muskul buseum

Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Frukost, Lunch, Middag, Fika, Shopping

Plats:  Kalmarvägen 10

Tidsåtgång : Guidning 60 minuter.  

Hela året.

Målgrupp:  Lämpligt för alla

Antal min/antal max:  43 personer tills 

pandemirestriktioner släpps.

Tillgänglighetsanpassning:  Enplan 

med rullstolsanpassad toalett

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Åbergs Museum

Telefonnummer:  +468-4110040

E-post:  info@abergsmuseum.se

Webb:  http://abergsmuseum.se/

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM ś 

restriktioner under pandemin som 

maxantal, tillhandahåller handsprit och 

har informationsskyltar och avstånds-

markeringar.

Guidad tur/visning, Frukost, Lunch, Middag, Fika, Shopping

Hitta hit!

mailto:info%40abergsmuseum.se?subject=
http://abergsmuseum.se/
http://abergsmuseum.se/vagbeskrivning/
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INSPIRERAS AV KNIVSTA

Knivsta – där historien möter framtiden
Knivsta är Sveriges yngsta och en av landets snabbast 

växande kommuner. Det geografiska läget gör kommunen 

attraktiv för både boende, företagare och besökare.

Tät turtrafik till pendeltågstationen i Knivsta från Arlanda, 

Uppsala och Stockholm gör det lätt för resande att ta sig 

hit. E4:an och riksväg 77 sträcker sig i de huvudsakliga 

väderstrecken och knyter samman vägtrafik från Uppsala, 

Norrtälje, Stockholm och Enköping.

Forntidens motorväg var Långhundraleden som trafikerades 

av Vikingarna i långbåtar under sina handelsresor. På 

höglänta områden längs med leden så finns spår efter 

många olika bosättningar från denna tid. En av dessa är 

ruinen av fästningen Broborg i Östuna socken.

Mötet mellan människor på attraktiva platser är en 

gemensam nämnare för många av Knivstas besöksmål. 

Här finns etablerade konferenshotell samt flera vackra 

slott och herrgårdar som erbjuder unika upplevelser med 

högklassig miljö, mat och logi till sina gäster.

Knivstas skogsområden bjuder på goda möjligheter till 

rekreation i historisk och trivsam natur. Här finns gott om 

vandringleder, stigar och olika löparspår. Upplandsleden går 

med två av sina etapper genom Knivsta.

Sjöarna Ekoln, Eda och Valloxen erbjuder stora möjligheter 

till friluftsliv, bad, fiske och paddling under sommaren. På 

Valloxen utövas jollesegling för både ungdom och vuxna och 

på vintern plogas sjön för långfärdsskridskoåkning.

För mer information om Knivstas besöksmål, historia och 

tips om aktuella event. Gå in på www.knivsta.se eller någon 

av besökssiterna; www.visitknivsta.se,  

www.knivstashistoria.se

https://knivsta.se/
http://www.visitknivsta.se
http://www.knivstashistoria.se
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Välkomna till Noors Slott i Uppland. Det är ett av Sveriges 

få bevarade träslott, byggt år 1697. Vi har 25 rum, 49 bäddar, 

vacker slottspark, utomordentliga mötesmöjligheter och 

plats för 110 gäster i våra matsalar.

Noors slott är känd för sin fantastiskt goda och vällagad mat 

i kombination med personligt bemötande i en fin miljö.

Slottet ligger vackert beläget mellan två sjöar i lugna och 

natursköna omgivningar.

I parken finns enklare aktiviteter såsom kubb och boule att 

låna och vi rekommenderar en härlig promenad ner till sjön 

eller i parken.

Vare sig du gästar oss för arbete eller fest vet vi att du 

har höga förväntningar på smaker och matupplevelser. Vår 

ambition är att överträffa dem.

I slottsköket sätter våra tre matkreatörer menyn för varje 

månad. Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med 

säsongens råvaror och väljer det bästa som naturen har att 

erbjuda för tillfället. Vårens nyskördade sparris när den är 

som finast, solmogna frukter och bär eller sensommarens 

guldgula nyplockade kantareller då de smakar som mest.

Självklart letar vi i första hand efter lokala producenter och 

ekologiska råvaror. Vi väljer drycker med samma omsorg. 

Även här ser vi det som en självklarhet att använda lokala 

producenter av äppelmust, öl och snaps.

Hos oss möts du av en avspänd atmosfär, exklusiv avskildhet 

och av genuint intresse från oss som arbetar med att göra 

din vistelse minnesvärd.

Noors slott

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Frukost, Lunch, Middag, Fika, Logi 

Weekendpaket innehållande måltider, 

tillgång till relaxavdelningen och logi.

Plats:  Ledingevägen 93, 741 44 Knivsta

Tidsåtgång:  Historisk vandring i park 

och slott ca. 1,5 tim

Målgrupp:  Alla

Antal min/antal max:  Min 20/max 

49 personer

Tillgänglighetsanpassning:  Vi är ett 

gammalt slott utan hiss, men med rum 

och matsalar på nedre plan. 

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Noors slott AB.

Telefonnummer:  +46 18 38 05 00

E-post:  noorsslott@noorsslott.se

Webb:  www.noorsslott.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram, 

Youtube, Pinterest, LinkedIn 

Övrig information:  Telefon, E-post, 

För bokning ring så kommer vi överens 

om datum som kan passa er och oss.

Lyxig slottsweekend på Noors slott

Hitta hit!

mailto:noorsslott%40noorsslott.se?subject=
http://www.noorsslott.se
https://www.google.se/maps/place/Noors+Slott/@59.7155457,17.818231,17z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x465fb8f3a45f5e2d:0xcc7536d67d2608f6!2sNoors+Slott,+Ledingev%C3%A4gen+93,+741+44+Knivsta!2m2!1d17.820425!2d59.715543!3m4!1s0x465fb8f3a45f5e2d:0xcc7536d67d2608f6!8m2!3d59.715543!4d17.820425
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Till oss på Walloxen är du välkommen om du längtar efter 

att få skapa med dina egna händer, njuta av lugnet nere vid 

sjön, ta en promenad i skogen eller bara koppla av i parken.

I den vackra miljön har vi ateljéer för skapande verksamhet 

och erbjuder så väl fritt skapande som kurser i allt från 

odling i köksträdgården till pastatillverkning och italiensk 

matlagning.

Bistro Larsson serverar härliga rätter från sin meny samt 

gott kaffe och läckra bakverk.

I Café Paradiso serveras lätta luncher, antipasto och 

fräscha pastarätter, italiensk glass och massor av sött.

I gårdsbutiken kan du handla allt från honung och bivaxljus 

till ägg och lamm från den egna gården. I växthuset odlas 

sallad, örter, tomater och andra grönsaker till försäljning.

Samla vännerna och boka en exklusiv kurs, eller anmäl 

dig till en öppen kurs. Varför inte börja dagen med fika 

vid sjön ett stenkast bort eller i parken, följt av valfri kurs 

i ateljéerna för att avsluta med lunch. Fortsätter kursen 

under eftermiddagen ordnar vi med en härlig middag efter 

era önskemål.

Vill ni stanna över natten hjälper vi gärna till med boende 

i närheten.

Tips: Den 27 november 2021, lördagen före första advent, 

bjuder vi in till julmarknad på Walloxen.

Walloxen

Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning. 

Frukost, Lunch, Middag, Fika, Logi, 

Shopping. Ateljéer för skapande verk-

samhet, kreativa kurser, gårds butik, 

skog att ströva i samt hundbad och 

badplats.

Plats:  Margaretavägen 45, 741 44 

Knivsta.

Tidsåtgång : Flexibelt beroende på typ 

av önskad aktivitet. Från 60 min till 

heldag.

Målgrupp:  Alla 

Antal min/antal max:  1–50 personer.

Tillgänglighetsanpassning:  Alla ateljé-

er, restauranger och bekvämligheter 

är i markplan med ramp och breda 

entréer för att passa både rullstol och 

rullator.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 Finska, Tyska, Italienska

Bokning och information

Företag:  Walloxen Servicecenter AB

Telefonnummer:  +46 70 5089050

E-post:  malin@walloxen.com

Webb:  www.walloxen.com

Sociala medier:  instagram, facebook 

Övrig information:  Bokning sker 

 genom telefon, e-post, webb. 

Vi utvecklar vårt utbud och skapar 

gärna produkter utifrån era önskemål.

Utmana din kreativa sida i vår matstudio, syateljén, keramik- eller slöjdverkstad

Hitta hit!

mailto:malin%40walloxen.com?subject=
http://www.walloxen.com
https://www.google.se/maps/place/Valloxen/@59.7338015,17.8011312,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fb862070936d3:0x4de2ebcfa6ed9877!8m2!3d59.7374534!4d17.8383678
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INSPIRERAS AV NORDUPPLAND

Upplev Norduppland
Där nord möter syd, där Dalälven mynnar ut i havet och 

Uppsalaåsen går ut som en långsträckt udde i havet med 

orangelysande havtornssnår – där ligger Norduppland. 

Här har människor levt sedan tiden före vikingatiden. 

Fynden som gjordes i båtgravarna i Vendel har gett namn åt 

hel tidsepok – Vendeltid – tiden före vikingatid. 

Vallonbruken räknas som Sveriges ”industrihistoriska 

vagga”. Tio av dem ligger i norduppland och i flera av dem 

finns stor vana att ta emot grupper. Här kan du besöka 

smedjor och smedsbostäder, herrgårdar och parker. Även 

Örbyhus slott, med del i vår svenska rikshistoria, är en plats 

väl värd ett besök. 

De historiska miljöerna hålls levande genom guidade 

visningar, hantverksateljéer, konst, teater och musik.

Norduppland är en del av Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

De höga natur- och kulturvärdena har lett till att området 

har blivit utsett till biosfärområde av UNESCO. 

Gör ett besök på Laxön mitt i fallen i Älvkarleby. Här bjuds 

inte bara på mäktiga naturupplevleser utan också intressant 

miltärhistoria, sportfiske, konst och kultur.

I katalogen finns en del av det stora utbudet i 

Norduppland för dig som bussresarrangör. Kontakta gärna 

bokningsföretagen för fler upplevelser.

Kommunerna Tierp och Älvkarleby bildar tillsammans 

destinationen Upplev Norduppland – rik på inspirerande 

upplevelser som berör och ger minnesvärda intryck.

Mer information och norduppländsk inspiration finns på 

hemsidan upplevnorduppland.se.

Välkommen

https://www.vallonbruken.se
https://www.nedredalalven.se
https://upplevnorduppland.se/
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad visning, s hop-

ping och fika.

Plats:  Dragon Gate, Älvkarleby

Tidsåtgång : Guidning 60 min, lunch/

fika 45-60 min.

Säsong:  1 april-31 september

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  20/60

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassat och stora plana ytor. 

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Donnerstål living AB

Telefonnummer:  +4670 209 45 13

E-post:  dragongatebooking@gmail.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  WC finns 

i anslutning till caféet. Vi följer 

 myndigheternas restriktioner och 

rekommendationer.

Möt en kinesisk värld utan att behöva åka utomlands
Mitt i de uppländska skogarna – bland de gamla 

norduppländska bruksorterna ligger denna mötesplats 

där öst möter väst. Här tornar den kinesiska byggnaden 

omgärdad av en lång mur upp sig och välkomnar dig.

På Dragon Gate kan du utforska den kinesiskt-inspirerade 

anläggningen och se detaljerna runt om på området.

Guidning
Frågorna om detta märkliga ställe är många. Varför finns det 

just här? Varför byggdes det? Och vad är framtidsplanerna? 

Boka en guidad tur och få reda på det och mycket mer!

Promenera runt på egen hand på Himmelska fridens torg, 

upptäck insidan av den kinesiska muren och se den samlade 

terrakottaarmén. 

Café draken
Släck törsten, vila fötterna och fika gott på Café Draken. Vi 

erbjuder både kulglass – välj bland våra 20 smaker – och 

härliga milkshakes. Vi har även korv- och salladsmenyer, 

smörgåsar, kaffe och fikabröd. Det är gott om sittplatser 

både utomhus och inomhus.

Shopping
I anslutning till Café Draken ligger den kinesiska butiken 

med alla möjliga roliga kinesika fynd och souvenirer så 

som terakottakrigare i miniatyr, tandborstar, ljuslyktor och 

mycket annat.

Dragon Gate
En annorlunda upplevelse med guidad visning, shopping, fika och lunch

Hitta hit!

mailto:dragongatebooking%40gmail.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/Dragon+Gate/@60.4629188,17.4133779,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x466096a8da658461:0x87c3a6923e986361!5m2!4m1!1i2!8m2!3d60.4629957!4d17.4159985
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, fika

Plats:  Lancashirevägen 1, Karlholms-

bruk

Tidsåtgång : 60-240 minuter beroende 

på paket

Säsong:  Maj-sept,

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  10/60

Tillgänglighetsanpassning:  Smedjan 

har inget riktigt golv, vid ingången är 

det en lite högre tröskel där ramp  

kan ordnas om man säger till vid be-

ställningen

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag: Boka Uppland
Telefonnummer:  +4629520300

E-post:  info@bokauppland.se

Webb:  bokauppland.se

Sociala medier:  Facebook

Övrig information:  Vi följer FHM:s- 

och lokala restriktioner. 

Det finns inget WC i/vid smedjan.

Karlholmsbruk anlades på 1720-talet av Charles de Geer. 

1880 uppfördes en Lancashiresmedja i bruket. Till smedjan, 

med sina två höga skorstenar, stängdes dörrarna 1931, 

men det mesta är bevarat – från ångmaskin och härdar till 

smedernas handverktyg. 

För några år sedan rustades en av ånghammarna och nu kan 

man få se och höra den slå sina kraftfulla slag. Hammarens 

kraft nyttjas nu även till att prägla en specifik järnstämpel 

för Karlholm. 

Kultur- o. guidegruppen i Karlholm erbjuder olika paket där 

man kan uppleva bruket och smedjan. 

Förmiddagspaketet
Kaffe/te med smörgås på Folkets Hus, samtidigt som man 

tittar på film om det gamla bruket och sedan beser den 

stora målningen över industrins historia i Karlholmsbruk. 

Bussguidning av bruket från gruppens buss. Under 

guidningen kommer ni att bekanta er med Karlholm förr 

och nu, med slutstation Lancashiresmedjan och guidning 

inne i den, vilken avslutas med att man får uppleva den 

restaurerade hammaren 

Eftermiddagspaketet 
Upplägget går även att genomföra på eftermiddagen med 

gofika till filmvisningen.

Lunch i samband med guidning
Vi kan även erbjuda enklare lunch (maträtt/sallad/smör/

bröd/fika) i samband med guidningen.

Önskar man bara guidning av smedjan kan det också 

genomföras. 

Läs mer om Karlholmsbruk på Kultur- och guidegruppens 

hemsida

Karlholmsbruk – bruket vid havet
Guidad tur av bruket och Lancashiresmedjan

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.se?subject=
https://www.bokauppland.com/ 
https://www.karlholm.nu/kulturguidegruppen/
https://www.karlholm.nu/kulturguidegruppen/
https://www.google.se/maps/place/Lancashiresmedjan/@60.5223479,17.636409,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4660934f8957fd4b:0x875b53b20f57c53!8m2!3d60.5222769!4d17.6388319
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Besök oss på Karlholms Strand Serveringar. I dag har vi 

två restauranger – Krogen och A la carte restaurangen. 

Vi erbjuder fika, luncher, middagar och har fullständiga 

rättigheter. I vårt sortiment har vi bland annat 

lokalproducerat öl från Leufstabruk bryggeri.

Lunch serveras måndag-fredag klockan 11.00-15.00. 

I lunchen ingår soppa, sallad, hembakat bröd, smör, 

måltidsdryck, kaffe och husets kaka.

Vi erbjuder alltid två varmrätter. Vegetariska rätter, sallader 

och pizzor finns som alternativ.

Till middag erbjuds en meny på en till tre rätter (förrätt, 

varmrätt, dessert). Middagsmenyn serveras efter klockan 

15.00 på vardagar. Lördagar, söndagar och helgdagar 

serveras denna hela dagen.

Det finns också möjlighet att välja bland våra grekiska rätter 

eller komponera en egen meny i samband med beställning.

Fikasortimentet består av kaffe, te, smörgåsar, gobitar, 

bullar, wienerbröd och husets kaka. 

Vi erbjuder även milkshakes, mjukglass och pinnglasss

Karlholm Strand – växer och utvecklas
Här växer en modern havs- och turistort fram med bostäder, 

hotell, hamnrestaurang, butiker, badstränder och attraktiva 

hamnplatser. Om du vill veta mer om projektet går det bra 

att boka en presentation och guidad visning vid ditt besök.  

Läs mer och boka på Karlholm Strands hemsida.

Lancashiresmedjan och Karlholms bruk
Vid rrt besök finns möjlighet att boka guidad visning av 

Lancashiresmedjan och/eller det gamla bruket.

Mer information finns på kultur- och guidegruppens 

hemsida

Karlholms Strand Serveringar

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet: Lunch, middag, fika
Plats:  Kanalvägen 12, 819 40 Karlholm

Tidsåtgång : 90-120 min 

Säsong:  Hela året 

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  10/100

Tillgänglighetsanpassning:  Entré och 

WC är rullstolsanpassade.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

grekiska

Bokning och information

Telefonnummer:  +46760273724, eller 

+46760344540

E-post:  ksserveringar@gmail.com

Webb:  ksserveringar.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:s och 

lokala rekommendationer.  

Det finns gott om plats för bussar vid 

Karlholm Strand och det går bra att 

släppa av resenärerna alldeles utanför 

entrén till restaurangen.

Lunch, middag och fika

Hitta hit!

https://karlholmstrand.se/kontakt/
https://www.karlholm.nu/kulturguidegruppen/
https://www.karlholm.nu/kulturguidegruppen/
mailto:ksserveringar%40gmail.com?subject=
https://ksserveringar.se/
https://www.google.se/maps/place/Karlholms+Strand+Serveringar/@60.5242906,17.6399863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466093d38f2c08a1:0x9c295e548f28812f!8m2!3d60.524288!4d17.642175
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, fika och logi

Plats:  Laxön, Älvkarleby

Tidsåtgång : Frukost/fika 45 min

Säsong:  1 februari – 15 december

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  20/60

Tillgänglighetsanpassning:  Caféet 

är rullstolsanpassat. Vandrarhemmet 

är till viss del rullstolsanpassat. Ramp 

vid entrén, några delvis anpassade 

rum samt en större WC på nedre plan. 

Rummen kan uppfattas som något  

 trånga. Ring gärna för mer information.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Café Furiren och Älvkarleby 

vandrarhem

Telefonnummer:  Café +4626-72 123 

Vandrarhem +4626 821 22

E-post:  info@cafefuriren.se

Webb:  www.cafefuriren.se

Sociala medier:  Facebook

Övrig information:  På Laxön finns en 

parkering för bussar. Av- och påstigning 

kan ske i direkt anslutning till café och 

vandrahem. Bussparkeringen ligger ett 

par hundra meter bort. Busschaufför 

och eventuell guide fikar och äter gratis.

Café Furiren – njut av fika i en underbar miljö.  

Kanske får du se lax eller havsöring hoppa när du vilar 

ögonen på Kungsådrans vatten. Café Furiren erbjuder gott 

om sittplatser såväl inomhus som utomhus.

Välj mellan goda och mättande smörgåsar, bakad potatis 

med goda röror, hembakade matpajer eller varför inte 

låta dig frestas av vårt utbud av glass, kaffebröd, bakelser, 

och annat gott – allt hemlagat och hembakat. Vi kan 

också erbjuda ett glas vin eller öl för den som önskar det. 

Förbeställd frukost avnjuts på caféet.

Älvkarleby vandrarhem – vakna nära naturen. 

Vandrarhemmet består de två husen Underofficersvillan 

och Officersvillan. Villorna har, osm man kan förstå av 

namnen, tidigare huserat officerare när de befann sig på 

sommarläger på Laxön. Totalt 60 bäddar, 30 bäddar i 

vardera hus fördelat på allt ifrån enkelrum till 8-bäddsrum. 

Se fördelning av rummen på hemsidan.

Båda husen erbjuder fullt utrustade kök och matplatser. Kyl 

och frys, ugn, micro, kaffebryggare, porslin mm. Grillar finns 

att låna. Frukost, linne och slutstäd mot pristillägg. 

Hundar är välkomna i ett av rummen och ska anges i 

samband med bokning.

I trädgården finns plats för umgänge och aktivitet. Kubb, 

boule och brännboll – låna det ni behöver på caféet.

Laxön – Café Furiren
Fika, frukost och logi på natursköna Laxön i Älvkarleby

Hitta hit!

mailto:info%40cafefuriren.se?subject=
http://www.cafefuriren.se
https://www.google.se/maps/place/Café+Furiren/@60.562459,17.4338593,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466094d2d2b19c45:0x75a33055dd38f830!8m2!3d60.5624571!4d17.4360953
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Målningar

En hyllning till naturen, skönheten och magin. Jag vill 

alltid finna en speciell känsla i mina målningar. Ljuset är 

en ingrediens som verkligen är karaktäristiskt och alltid 

återkommande. Jag målar såväl med akvarell, akryl och olja, 

på papper och på duk. Under åren har jag utvecklat min 

teknik då jag lärt mig se naturen på annat sätt än tidigare.

Miljön runt ateljén är en av mina stora inspirationskällor 

och de flesta målningarna har en lokal förankring, men jag 

har även en förkärlek till Värmland och Tjörn. Ateljén ligger 

i den före detta sjukstugan på Laxön som från slutet av 

1880-talet och i över 100 år var en militärförläggning för 

Svea ingenjörsregemente.

Min konst har visats i många gallerier och utställningar både 

i Sverige och utomlands. Stor framgång har jag haft med 

mina målningar i USA där jag ställt ut många gånger.

I min ateljé på Laxön kan du njuta av vacker konst, och jag 

berättar om mitt konstnärsskap. Vem vet – kanske åker du 

hem som stolt ägare till en vacker målning?

Laxön – Konstnär Johan Thunberg

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Besök i konstateljén 

där konstnären berättar om sin konst 

och sina konstverk. 

Plats:  Laxön, Älvkarleby

Tidsåtgång : 30-45 min

Säsong:  1 april-31 oktober

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  10/25

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassat. 

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Konstnär Johan Thunberg

Telefonnummer:  +4670 698 95 51

Webb:  https://johanthunberg.se

Sociala medier:  Facebook

Övrig information:  Följer myndig-

heternas restriktioner och rekommen-

dationer.

Visning av ateljé och målningar

Hitta hit!

https://johanthunberg.se
https://www.google.com/maps/place/Lax%C3%B6n+16,+814+94+%C3%84lvkarleby/@60.56077,17.4350118,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466094d2d19dea6b:0xde5f7b7fe6840d33!8m2!3d60.56077!4d17.436106?hl=sv-SE
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Välkomna till Officersmässen i Älvkarleby över dagen och 

njut av livets goda stunder. 

Precis vid Älvkerlebyfallen ligger vackra Officersmässen. 

Stig in, ta med dig tekoppen, smaka på de goda kakorna som 

Café Furiren bakat och sätt dig i den fina baren och titta ut 

över vattnet. Kanske har du turen att se en stor lax hoppa 

utanför fönstret.

Hör musiken spela. Ta en dans på dansgolvet till tonerna 

av den stämningsfulla musiken som spelas av vår lokala 

musiker.

Mingelbuffé
Ute i trädgården kan du ta del av vår härliga 

lokalproducerade mingelbuffé från Johanna och mat där 

du bjuds på ostkorv från Holmsta gård i Fjärdhundra och 

kalkonpastejrundlar på kalkon från Hagby gård i Västerås 

samt ödvinbärsgelé från Sylkrukan i Månkarbo. 

På Officersmässen vill vi att du ska känna att tiden står still. 

Bara njuta av nuet och ha det bra. 

Detta ingår:
•  Tillgång till Officersmässen med dansgolv, bar,  

veranda och trädgård

• Livemusik 1 tim 

• Mingelbuffé (12 bitar per person)

• 2 sortes kakor

• Kaffe/te, alkoholfri cider/lättöl/vatten

Boka gärna till: 
Guidad tur på plats eller vandring runt om på Laxön.

Laxön – Officersmässen

Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Dans och mingel

Plats:  Officersmässen, Laxön 4, Älv-

karleby

Tidsåtgång : 180 minuter

Säsong:  April-oktober

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  15/100

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

sanpassat

Språk utöver svenska:  Engelska 

Bokning och information

Företag:  Officersmässen Iperiferi 

Telefonnummer:  +46705085493

E-post: .info@iperiferi.se

Webb: .www.officersmassen.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:s och 

lokala restriktioner.

Livets goda stunder

Hitta hit!

mailto:info%40iperiferi.se?subject=
https://www.officersmassen.com/
https://www.google.se/maps/place/Officersmässen/@60.5637774,17.435503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4660eb8fe525af1b:0xcdab3c3aeb499c68!8m2!3d60.5637748!4d17.4376917
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Spännande och klassiska smaker – Välkommen! 

Vi på Restaurang Kungsådran på Laxön, mitt i 

Älvkarlebyfallen hälsar er varmt välkomna.

För oss är det viktigt att tänka och arbeta utifrån ett miljö- 

och hälsoperspektiv. Vi lagar vår mat från grunden och 

serverar så väl hemlagad husmanskost i form av lunchbuffe 

med ett stort salladsbord som á la carte.

Lunchbuffé – Varje dag i veckan. 

Vår lunchbuffé består av minst två rätter dag i veckan. 

Några av våra stående klassiker är raggmunk med stekt fläsk 

på tisdagar, stekt strömming från Öregrund på onsdagar 

samt pannkaka på torsdagar.

Försäljning av lax – från Älvkarleby Lax & Vilt. 

I samband med våra svenska högtider har vi laddat 

kyldisken med fin lax till försäljning från vår fantastiska 

leverantör Älvkarleby Lax & Vilt

Laxön – Restaurang Kungsådran

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunchbuffé,  

á la carte och fika 

Plats:  Laxön, Älvkarleby

Tidsåtgång : 45-60 min

Säsong:  Hela året 

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  10/150

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassad. Ramp vid entrén. 

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag:  Restaurang Kungsådran

Telefon:  +46 26-822 22

E-post:  info@kungsadran.se

Webb:  kungsadran.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  Vi följer myndig-

hernas restriktioner och rekommen-

dationer. Parkering för buss finns på 

Laxön. Av- och påstigning sker smidigt i 

direkt anslutning till restaurangen. 

Frukost, lunchbuffé, á la carte och fika

Hitta hit!

mailto:info%40kungsadran.se?subject=
http://kungsadran.se
https://www.google.se/maps/place/Restaurang+Kungs%C3%A5dran/@60.5613916,17.433746,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466094d2d32788fd:0xf36637fe234e311c!8m2!3d60.561389!4d17.4359346
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Butiken
Hantverkets hus är platsen att handla unikt hantverk. 

Vi är en förening bestående av nio hantverkande 

medlemmar, alla med lokal förankring, samt ytterligare ett 

antal hantverkare som säljer på kommission i vår butik. 

Hos oss hittar du hantverk inom många olika områden 

t.ex. keramik, smide, bildkonst, textilhantverk, fårskinn och 

garn, träsnideri, smycken, och mycket mera...och allt är 

egentillverkat.

Välkommen in i vår butik med en levande ateljé och smedja!

Upplevelsedag med prova-på-verksamhet
Hos oss kan du boka en upplevelsedag med prova-på-

verksamhet av våra olika hantverk. 

För att kunna bemöta era förväntningar och intressen på 

bästa sätt är det bra om gruppen, innan bokning, tänker 

igenom vilka hantverk ni är intresserade av att prova-på. 

Några verkstäder ligger en bit ifrån de andra, och vi måste 

ha möjlighet att förbereda på ett bra sätt. Kontakta oss för 

prisuppgift och upplägg! (endast lågsäsong)

Kurser
Vi erbjuder även målarkurser och smideskurser. 

Läs mer på Hantverkets Hus hemsida.

Lövstabruk – Hantverkets Hus

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet: Shopping, prova på 
hantverk, målarkurser, smideskursser 
Plats:  Herrgårdsladugården, Lövsta 

Herrgård 17, Lövstabruk 

Tidsåtgång : 30 min för besök i butiken

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  10/30

Tillgänglighetsanpassning:  Toalett och 

butik är rullstolsanpassade

Språk utöver svenska:  Engelska, franska

Bokning och information

Telefonnummer:  +46702427877

E-post:  info@hantverketshus.se

Webb:  hantverketshus.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:s 

rekommendationer. Vid ett besök 

i Lövstabruk kan man med fördel 

kombinera flera aktiviteter, t.ex. besök 

på Herrgården, Drivhuset, Värdshuset 

m.m. I Lövstabruk finns också möjlighet 

till övernattning.

Ateljé, smedja och hantverksbutik

Hitta hit!

https://hantverketshus.se/
mailto:info%40hantverketshus.se?subject=
https://hantverketshus.se/
https://www.google.se/maps/place/Hantverketshus/@60.4074701,17.8825789,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46608b0eac493cbb:0x6459f7d5c4dbabeb!8m2!3d60.4074647!4d17.8846991
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I Hantverkspaketet ingår:

Visning av bruket med fokus på hantverkarna och 
smederna
Guiden berättar om de olika arbetsuppgifterna som fanns 

på bruket och under promenaden besöker ni mälteriet 

där brukets öl producerades, 1700-talsvagnarna och 

klensmedjan där möjlighet ges att bli visad hur en smed 

arbetar.

Ni stannar också till på platsen där en av brukets smedjor 

fanns och får veta mer om vattenvägarna genom bruket och 

dess betydelse.

Lunch på Lövstabruks Värdshus
Värdshuset ligger mitt i bruket med utsikt över 

herrgårdsparken. Här blir ni serverade varmrätt, smör, bröd, 

sallad samt kaffe på maten.

Eget besök i Hantverkets hus
I Hantverkets hus finns en ateljé och butik med keramik, 

tavlor, konstkort, smide, ullprodukter med mera. 

Lägg gärna till
• Fika i smedsbostaden

• Dramatiserad visning i smedsbostaden

• Besök i drivhuset

• Visning av mälteri, park, 1700-talsvagnar eller en  

utökad herrgårdsvisning 

• Orgelkonsert

Lövstabruk

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, shopping.

Plats:  Lövstabruk 

Tidsåtgång : 180 min 

Säsong:  April-oktober

Målgrupp:  Intresserade för det hant-

verk och arbetsuppgifter som utövades 

vid ett järnbruk på 1700-talet.

Antal min/antal max:  20/50

Tillgänglighetsanpassning:  Mälteriet 

är inte tillgänglighetsanpassat, övriga 

lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Språk utöver svenska:  Engelska, tyska

Bokning och information

Företag: Boka Uppland
Telefonnummer:  +4629520300

E-post:  info@bokauppland.com

Webb:  bokauppland.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:S 

och lokala restriktioner. Visningen runt 

bruket tar ca 1 timme och besökarna 

måste orka stå och gå under den tiden.

Flera aktörer i bruket deltar i paketet 

Läs mer om Lövstabruk på Lövsta bruks 

hemsida

Hantverkspaketet

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.com?subject=
https://www.bokauppland.com/
https://www.xn--lvstabruk-07a.com/
https://goo.gl/maps/kJyJrEcw8Gwbv9299
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I Kulturpaketet ingår:

Visning av Lövstabruks herrgård med fokus på musik
I den vackra herrgården finns ett flertal instrument från 1700-  

talet, bland annat en cembalo, ett spelur och ett klavikord. 

Guiden berättar om instrumenten och den tidens musik.

Titt in i 1700-tals biblioteket
På väg till brukskyrkan får ni se hur en herremans bibliotek 

från 1700-talet kunde se ut.

Visning av brukskyrkan och den världsberömda 
Cahmanorgeln
Historien om kyrkan och orgeln berättas och ett kortare 

stycke orgelmusik spelas.

Lunch på Lövstabruks Värdshus
Värdshuset ligger mitt i bruket med utsikt över 

herrgårdsparken. Här blir ni blir serverade varmrätt, smör, 

bröd, sallad samt kaffe på maten.

Besök i bruksarkivet
Lövstabruk har ett av Sveriges största bruksarkiv med 

bland annat kassaböcker, lönelistor, foton och kartor från 

1600-talets slut och framåt.

Eget besök i Hantverkets hus
I Hantverkets hus finns en ateljé och butik med keramik, 

tavlor, konstkort, smide och ullprodukter med mera.

Lägg gärna till
• Fika i smedsbostaden

• Dramatiserad visning i smedsbostaden

• Besök i drivhuset

• Visning av mälteri, park, 1700-talsvagnar eller en  

utökad herrgårdsvisning 

• Orgelkonsert

• Middag

Lövstabruk

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, shopping

Plats:  Lövstabruk 

Tidsåtgång : 300 min 

Säsong:  April-oktober

Målgrupp:  Framförallt musik- och 

littera turintresserade

Antal min/antal max:  20/50

Tillgänglighetsanpassning:  Trappor 

finns i bruksarkivet och 1700-tals-

biblioteket, de övriga lokalerna är 

tillgänglighetsanpassade

Språk utöver svenska:  Engelska, tyska

Bokning och information

Företag: Boka Uppland
Telefonnummer:  +4629520300

E-post:  info@bokauppland.com

Webb:  bokauppland.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:s och 

lokala restriktioner.  

Flera aktörer i bruket deltar i paketet.

Läs mer om Lövstabruk på vår hemsida.

Kulturpaketet

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.com?subject=
https://www.bokauppland.com/
https://www.xn--lvstabruk-07a.com/
https://goo.gl/maps/kJyJrEcw8Gwbv9299
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I Lövstapaketet ingår

Bussguidning av bruket från gruppens egen buss.
Under guidningen kommer ni att bekanta er med brukets 

alla byggnader och få en inblick i hur livet var för smederna, 

hantverkarna och arbetarna i Lövstabruk. 

Visning av brukskyrkan med den världsberömda 
Cahmanorgeln.

Visning av Lövstabruks herrgård
En vacker 1700- tals herrgård med salonger, matsal, 

bibliotek samt ett kopparfyllt kök. Herrgården har varit 

bostad till familjen de Geer fram till 1986 och mycket av 

interiören finns kvar.

Lunch på Lövstabruks Värdshus
Värdshuset ligger mitt i bruket med utsikt över 

herrgårdsparken. Här blir ni serverade varmrätt, smör, bröd, 

sallad samt kaffe på maten.

Eget besök i Hantverkets hus
I Hantverkets hus finns en ateljé och butik med keramik, 

tavlor, konstkort, smide, ullprodukter med mera.

Lägg gärna till
• Fika i smedsbostaden

• Dramatiserad visning i smedsbostaden

• Besök i drivhuset

• Visning av mälteri, park, 1700-talsvagnar eller en  

utökad herrgårdsvisning 

• Orgelkonsert

• Middag

Lövstabruk

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, shopping

Plats:  Lövstabruk 

Tidsåtgång : 240 min 

Säsong:  April-oktober

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  20/50

Tillgänglighetsanpassning:  Paketet är 

anpassat för rullstol/rullator, ramp finns 

vid entréer till de olika lokalerna.

Språk utöver svenska:  Engelska, tyska, 

franska

Bokning och information

Företag: Boka Uppland
Telefonnummer:  +4629520300

E-post:  info@bokauppland.com

Webb:  bokauppland.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:S 

och lokala restriktioner. Flera aktörer 

i bruket deltar i paketet. Läs mer om 

Lövstabruk på Lövstabruks hemsida.

Lövstapaketet

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.com?subject=
http://bokauppland.com
https://www.xn--lvstabruk-07a.com/
https://www.xn--lvstabruk-07a.com/
https://goo.gl/maps/kJyJrEcw8Gwbv9299
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Välkomna in i Lövstabruks norra klensmedja.

Vid den brinnande härden berättar smeden Erika om 

smidets principer och smedens roll från när man först 

började bearbeta metall till dagens industrisamhälle.

En vandring i tiden, om smidets historia i allmänhet och 

Lövstabruk i synnerhet.

Kombinera gärna guidningen med ett besök i Hantverkets 

hus eller någon annan av våra aktiviteter i Lövstabruk.

Lövstabruk – Smederika

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning

Plats:  Norra Klensmedjan, Lövstabruk-

Tidsåtgång : 40 min 

Säsong:  Hela året,

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  1/15

Tillgänglighetsanpassning:  Guidning 

sker på bottenplan, ramp finns att lägga 

ut vid entrén.

Språk utöver svenska:  Engelska

Bokning och information

Företag: Boka Uppland 
Telefonnummer:  +46707813215

E-post:  smedjan@erikagalle.se

Webb:  erikagalle.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:s 

 rekommendationer och anpassar där-

för anatalet besökare i smedjan vid ett 

och samma tillfälle 

Vid ett besök i Lövstabruk kan man 

med fördel kombinera flera aktiviteter, 

t.ex. besök på Herrgården, Drivhuset, 

Värdshuset med mera.

Liten smidesguidning – en resa genom historien och tekniken

Hitta hit!

mailto:smedjan%40erikagalle.se?subject=
http://erikagalle.se
https://www.google.se/maps/place/Smedrika/@60.4064209,17.8831998,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46608a0258738943:0xd39f5c7a52472b56!8m2!3d60.4064163!4d17.8842431
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I Trädgårdspaketet ingår följande:

Visning av Lövstabruks herrgårdspark
En vacker park i 1700- tals stil med äldre växter, orangeri, 

drivhus och vinkast. 

Besök i drivhuset
Parkvisningen avslutas vid drivhuset där egen tid finns för 

shopping av växter och trädgårdstillbehör.

Lunch på Lövstabruks Värdshus
Värdshuset ligger mitt i bruket med utsikt över 

herrgårdsparken. Här blir ni blir serverade varmrätt, smör, 

bröd, sallad samt kaffe på maten.

Eget besök i Hantverkets hus
I Hantverkets hus finns en ateljé och butik med keramik, 

tavlor, konstkort, smide, ullprodukter med mera.

Lägg gärna till
• Fika i smedsbostaden

• Dramatiserad visning i smedsbostaden

• Besök i drivhuset

• Visning av mälteri, park, 1700-talsvagnar eller en  

utökad herrgårdsvisning 

• Orgelkonsert

Lövstabruk

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, shopping

Plats:  Lövstabruk 

Tidsåtgång : 240 min 

Säsong:  Maj-september

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  20/50

Tillgänglighetsanpassning:  Paketet är 

anpassat för rullstol/rullator, ramp finns 

vid entréer till de olika lokalerna.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 franska, tyska

Bokning och information

Företag:  Boka Uppland

Telefonnummer:  +4629520300

E-post:  info@bokauppland.com

Webb:  bokauppland.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Vi följer FHM:s 

och lokala restriktioner. Flera aktörer 

i bruket deltar i paketet. Läs mer om 

Lövstabruk på Lövstabruks hemsida.

Trädgårdspaketet

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.com?subject=
https://www.bokauppland.com/
https://www.lövstabruk.com
https://www.lövstabruk.com
https://goo.gl/maps/kJyJrEcw8Gwbv9299
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Lövstabruks värdshus är ett klassiskt värdshus i 1700-tals 

miljö.

Här serveras traditionell husmanskost och klassisk 

restaurangmat med tillhörande drycker. Vi har fullständiga 

rättigheter. I vårt sortiment finns bland annat Leuftabruk 

bryggeris produkter.

Lunch
Till grupper erbjuder vi huvudrätt med sallad, smör och 

bröd och lättdryck samt kaffe och liten kaka. Vi serverar allt 

vid bordet – det är bara att sitta ner och njuta

Middag
Till middag går det bra att välja en en-, två eller tre-rätters 

måltid.

Såväl till lunch som middag ordnar vi specialkost vid behov.

Fika
Boka vår populära buffé med hembakade bullar och sju 

sorters kakor, serverad med kaffe eller te 

Övernattning
Vi har 20 rum med 40 bäddar fördelade på två hus. I det 

gamla Änkehuset finns det rymliga dubbelrum med wc och 

dusch. Det är även möjligt med extrasäng i dessa rum.

I Labbyt har vi 13 st enkelrum med egen wc och dusch. I 

båda husen finns gemensamhetsutrymmen.

Shopping
Besök gärna Lövstaboden när du kommer till oss. I en av 

smederans gamla ladugårdsutrymmen finns idag en liten 

bod med inredningsartiklar.

Lövstabruks värdshus

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, mid-

dag, fika, logi, shopping

Plats:  Stora gatan 33, Lövstabruk

Tidsåtgång:  Lunch 30-45 min

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Kulturhistoriskt intresserade

Antal min/antal max:  1/95 för måltider, 

övernattning 1/40 i ordinarie bäddar

Tillgänglighetsanpassning:  Värds  - 

huset är rullstolsanpassat med fast  

 

 

ramp. WC med extra bred dörr och 

med förhöjd WC stol. Labbyt och Än-

kehuset är också föresedda med ramp.

Språk utöver svenska:  Engelska 

Bokning och information

Företag:  Boka Uppland

Telefonnummer:  +4629520300

Epost:  info@bokauppland.se

Webb:  bokauppland.com

Sociala medier:  Facebook

Övrig information:  Vi följer FHM:s 

och lokala restriktioner. Boendena 

ligger 100- respektive 400 meter från 

värdshuset. Läs mer om Lövstabruks 

värdshus på värdshusets hemsida.

Lunch, middag och fika med möjlighet till övernattning och shopping

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.se?subject=
http://bokauppland.com
https://www.xn--lvstabruk-07a.com/
https://www.xn--lvstabruk-07a.com/
https://goo.gl/maps/kJyJrEcw8Gwbv9299
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Nordic VIP Tours arbetar med natur- och kulturresor. 

Till oss kan du vända dig för att få skräddarsydda resor 

utifrån målgrupp eller boka ett av våra färdiga paket.

Vi bokar in allt som behövs – tid på platser där man 

vistas inomhus, visningar, förtäring, logi samt vid behov 

transporter – utifrån era önskemål. 

Vi har med oss lokala guider och reseledare. 

Vi organiserar även seminarier, stug- och lägenhetsboenden, 

stadsvandringar, natur- och kulturvandringar, temakvällar 

med grill och solnedgång eller jaktstig och båtturer med 

eller utan fiske.

Det går också bra att boka ett färdigt paket – här kommer 

ett exempel:

Vallonlandet – järnbruk och kuststäder

Ett unikt stycke Uppland med Nordic VIP Tours.

Under en rundresa får du göra besök bland järnbruk 

i Uppland som vittnar om Sveriges uppbyggnad till en 

industrination, där järnbruken i Uppland har spelat en 

stor roll historiskt. Vi besöker exempelvis Lövstabruk, 

Österbybruk och Örbyhus slott. 

Kuststäderna Öregrund, Östhammar och Norrtälje, tidigare 

viktiga utskeppningshamnar, är väl värda ett besök.

Guide och resledare följer med på hela turen. Vi 

ombesörjer bokning av tid på platser där man vistas 

inomhus. Vi bokar även in förtäring och övernattningar om 

så önskas.

Nordic VIP Tours

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning 

lunch, middag, logi.

Plats:  Besöksmål i Norduppland,  

Östhammar och närliggande kommuner.

Tidsåtgång : Utflykt 60-180 min Järn-

bruksrunda 1-3 dagar.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Särskilt lämpligt för natur- 

och kulturintresserade. 

Antal min/antal max:  8/30 (Järnbruks-

rundan)

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassning möjlig efter förfrågan i varje 

enskilt fall.

Språk utöver svenska:  Engelska, tyska, 

franska.

Bokning och information

Företag:  Nordic VIP Tours

Telefonnummer:  +46707174960

E-post:  bjornolsson2000@yahoo.com

Webb:  nordicviptours.com

Övrig information:  Vi följer gällande 

restriktioner. Vi erbjuder smittsäker 

och miljösmart transport. Kortare 

fotvandringar förekommer.

Skräddarsydda resor och färdiga paket

Hitta hit!

mailto:bjornolsson2000%40yahoo.com?subject=
http://nordicviptours.com
https://www.google.se/maps/place/Åkerby+436,+819+61+Skärplinge/@60.4107237,17.7462775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4660894e29bd949f:0xad70cf2e22874326!8m2!3d60.4107211!4d17.7484662
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Porten Kök & Bar är belägen invid E4 i höjd med Tierp.  

Vi erbjuder bussgrupper luncher, middagar och fika.

Våra öppettider är: 

Måndag-fredag klockan 10-20 

Lördag-söndag klockan 11-20

Grupper kan komma vid andra tider om detta bokas en 

vecka i förväg.

Lunch
Lunch serveras vardagar klockan 10:30-14:30.

I lunchen ingår varmrätt med stor salladsbuffé smör och 

bröd, måltidsdryck samt kaffe och liten kaka.

Det finns alltid tre varmrätter att välja mellan.

A la carte
A la carte menyn serveras varje dag, även under lunchtid.

På menyn finns alltid entrecôte, biff, kotlett, hemgjora 

hamburgare på 200 gr nötkött samt våra omtyckta 

köttbullar som serveras med gräddsås, hemlagat mos, gröna 

ärtor och lingonsylt.

Vi har också vegetariska rätter, sallad och våfflor. 

Specialkost går att ordna.

Alla våra rätter tillagas från grunden. 

Fika
Hos oss kan du också ta en fika. Vi har smörgåsar, godbitar 

kaffe, te och andra drycker.

Restaurangen har fullständiga rättigheter.

Porten Kök & Bar

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Lunch, middag och 

fika

Plats: Tierpsrondellen 10, Tierp

Tidsåtgång : 45 minuter

Säsong:  Hela året

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  1/50

Tillgänglighetsanpassning:  Lokalen är 

rullstolsanpassad

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 s erbiska, kroatiska och bosniska

Bokning och information

Telefonnummer:  +46766338668

E-post:  portene4@gmail.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Övrig information:  Vi följer FHM:s- 

och lokala restriktioner.  

Det går bra att stanna här för en fika- 

eller matpaus utan att ha förbokat för 

då det på platsen även finns bensin-

station – Gulf och två snabbmats-

restauranger – Sibylla och Subway.

Lunch, middag och fika

Hitta hit!

mailto:portene4%40gmail.com?subject=
https://www.google.se/maps/place/Porten+K%C3%B6k+%26+Bar/@60.3405056,17.4854513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46609ba8630397b1:0x90f87dd800117d9a!8m2!3d60.3404948!4d17.4878745
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Flugfiske -är ett härligt sätt att varva ner från vardagens 

stress. Att få stå vid ett vattendrag och lägga en fluga på en 

vakande fisk, det är livskvalitet på riktigt. 

Flugfiskekurs light

Du får lära dig de basala grunderna i flugfiske. Vi står på 

land och du får lära dig själva kasttekniken när det gäller 

flugfiske. När du kan grunderna kan du sedan fortsätta att 

träna hemma. Du får låna utrustning.

Skogsbad – “Lugn av naturen”

En vandring i naturen där vi fokuserar på vaken vila och 

samlar energi. Att naturen sänker stressen i kroppen är känt 

sedan länge. Vi guidar dig till en skogspromenad där du får 

använda alla dina sinnen. Mobiltelefonerna stängs av och vi 

fokuserar på naturens dofter och ljud.

Kläder efter väder.

Sivans Fiske

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidade aktivititer.

Plats:  Laxön med omnejd.

Tidsåtgång : 120 min

Säsong:  1 april – 30 september

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  4/20

Tillgänglighetsanpassning:  Flugfiske-

kursen sker framförallt på en gräsplan. 

Skogsbadar gör vi genom en promenad 

i lätt kuperad terräng.  

Deltagare bör kunna gå obehindrat.

Språk utöver svenska:  Engelska,  

Bokning och information

Företag:  Sivans Fiske

Telefonnummer:  +46 70 292 25 83

E-post:  info@sivansfiske.se

Webb:  www.sivansfiske.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram 

Övrig information:  Aktiviteterna gör vi 

på Laxön med omnejd. Här finns café, 

restaurang och boende. WC, HWC finns 

på ön. Bussparkering finns på Laxön.

Flugfiskekurs light, skogsbad – guidad skogspromenad

Hitta hit!

mailto:info%40sivansfiske.se?subject=
http://www.sivansfiske.com
https://www.google.com/maps/place/Laxön,+814+94+Älvkarleby/@60.5615838,17.4359697,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4660eb2cd1ed4b69:0xc034378e53d82564!8m2!3d60.5618027!4d17.4363184?hl=sv
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Syltkrukan är ett familjeföretag som kokat sylt, saft och 

marmelad på lokala bär i över 30 år. 

Recepten är hämtade ur hemmets kokböcker, vilket innebär 

låg andel socker och hög andel bär. Osötade produkter 

finns också. 

De norduppländska skogarna är också välfyllda med svamp 

om höstarna, som vi säljer färska och torkade. 

Lunchrestaurangen och butiken är öppna sju dagar i veckan. 

Vi berättar gärna om vår verksamhet, när det kommer 

grupper.

Syltkrukan i Månkarbo

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, fika, shopping 

Plats:  Ilmårsbergsvägen 7, Månkarbo 

Tidsåtgång : 60 min

Säsong:  Hela året,

Målgrupp:  Lämplig för alla

Antal min/antal max:  1/50

Tillgänglighetsanpassning:  Entré och 

WC är rullstolsanpassat.

Språk utöver svenska:  Engelska,  

tyska, thailändska

Bokning och information

Telefonnummer:  +4629351161

E-post:  info@syltkrukan.se

Webb:  syltkrukan.se

Sociala medier:  Facebook 

Övrig information:  Vi följer FHMs och 

lokala rekommendationer.  

Vi finns nära E4 och har mycket bra 

parkering för bussar alldeles utanför 

ingången.

Syltkrukans syltkokeri med butik och restaurang

Hitta hit!

mailto:info%40syltkrukan.se?subject=
http://syltkrukan.se
https://www.google.se/maps/place/Syltkrukan+M%C3%A5nkarbo/@60.2278243,17.4566918,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466082e19b8d9d2f:0xf9bf52cd15876276!8m2!3d60.2278136!4d17.4588799
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INSPIRERAS AV NORRA ROSLAGEN

Norra Roslagen
Roslagen är havet, skärgården, bruken och småstäderna. 
Öregrund i Norra Roslagen är en av Sveriges bäst bevarade 

trästäder – en idyll vid vattnet med snickarglädje, atmosfär 

och frestande krogar med smak av hav. Öregrund är den 

enda stad på Ostkusten där man kan se solen gå ner i 

havet, gärna från en klippa med picknick eller från en av alla 

uteserveringar. Här går vägfärjan till Gräsö, känd för sin fina 

konstrunda. På Rävsten i söder väntar lugnet i gränslandet 

mellan skyddad innerskärgård och öppet hav. Här lockar 

paddling, fiske, stugor och en fantastisk flora. På Örskär i 

norr glimmar fyren från 1738 med boende, servering, hela 18 

olika orkidéer och sjungande gölgrodor i vassen.

Östhammar från 1368 är Roslagens äldsta stad. Där 

välkomnar det charmiga Rådhustorget, kaféer och butiker, 

lummiga trädgårdar, hantverk, god mat och det lekfulla 

Sjötorget. Östhammars kommun är känd bl a för sitt fina 

fiske och för vandring på Vikingaleden och Upplandsleden.

Roslagens välbevarade vallonbruk berättar unik indu-

strihistoria. Här fanns naturtillgångarna när järnbruken 

kom till på 1600-talet. Vallonerna värvades hit för sin 

yrkesskicklighet och stångjärnet från vallonbruken blev 

världsledande. I dag är bruken unika besöksmål och 

industriminnen med herrgårdar, dammar och trädgårdar. 

Med konst, hantverk, teater – opera, guidningar, god mat 

och boende i alla former.

I Österbybruk finns världens bäst bevarade vallonsmedja. 

Här ges föreställningen Järnets fångar. Brukets olika 

tidsepoker gestaltas i en nyarrangerad fantasivandring 

genom herrgården. 

I Gimo arrangeras en årlig Knutmassokarneval vid Tjugon-

dag Knut. Karnevalskostymerna visas i Knutmassomuseet. 

Genom bruken går flera vandringsleder och i bruksmiljön 

lockar även turridning med islandshäst. 

Örskärs fyr
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Bistro Jernet ligger ett stenkast från Vallonsmedjan i 

Österbybruks herrgårdsområde. Vi är en helt ny aktör 

i herrgårdsområdet i nyinredda lokaler och med goda 

erfarenheter från branschen.

Vi erbjuder:
• matiga smörgåsar

• luncher i form av sallad, bakad potatis, bistro burgare 

(pulled pork burger) m.m.

• hembakt fikabröd i många olika utföranden

• vi har fullständiga rättigheter

Bistro Jernet

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, mid-

dag, fika, shopping.

Plats:  Herrgårdsvägen 5, 748 32  

Österbybruk (Herrgårdsområdet Öst-

erbybruk).

Tidsåtgång : 45-60 minuter.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–50 personer.

Tillgänglighetsanpassning:  Breda 

dörrar. Ramp över tröskel in ska ordnas 

innan säsongen (2021).

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Bistro Jernet.

Kontaktperson: Emelie Lundgren.
Telefonnummer:  +46 76 762 31 92.

E-post:  bistrojernet@outlook.com

Webb:  www.simbadetscamping.se/

bistro-jernet

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrig information:  Vid senare an-

komst kan vi även erbjuda middag och 

vid stora sällskap kan utbudet anpassas 

efter önskemål. Vi kan även erbjuda 

frukost i olika utföranden och 

 

 

vi är flexibla med våra öppettider. 

Vi har 50 platser ute och 50 platser 

inne (cirka 36 platser inomhus efter 

covid-anpassning).

Mat, dryck och fika

Hitta hit!

mailto:bistrojernet%40outlook.com?subject=
http://www.simbadetscamping.se/bistro-jernet
http://www.simbadetscamping.se/bistro-jernet
https://www.hitta.se/kartan!~60.19385,17.89903,17.66418918118914z/tr!i=tYgqhcjn/search!q=Herrg%C3%A5rdsv%C3%A4gen%205%20%C3%B6sterbybruk!b=60.19322:17.89578,60.19449:17.90228!sg=true!t=combined?search=herrg%C3%A5rdsv%C3%A4gen+5&st=combined&sst=plc&sids=1013683687&srb=0
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Boka Uppland är ett bokningsbolag specialiserat på 

gruppresor i Uppland. 

Vi är glada att få visa upp vårt intressanta landskap från 

sin bästa sida! Vi har en bred blandning av spännande, 

 intressanta, annorlunda och smakfulla paket. Allt från en 

smak av Roslagen till i Linnés fotspår och Nostalgiresor.  

Vi har samlat de vackraste herrgårdarna, slotten kyrkorna, 

och härliga kryssningar. 

Paket för någon timme till flera dagar. Vi spar er tid genom 

att planera och boka hela er resa och ni behöver bara ha en 

enda kontakt för hela resan. Välkommen till er personliga 

Upplandsspecialist!

Vi erbjuder paketering av:
• Transport

• Måltider

• Logi

• Upplevelser/guidade turer

• Evenemang

Boka Uppland

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning. 

Paketering av upplevelser i Uppland.

Plats:  Österbybruks herrgård.

Tidsåtgång : Från 1 timme till flera 

dagar. Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla.

Antal min/antal max:  15 och uppåt.

Tillgänglighetsanpassning:  Vi pakete-

rar resan efter kundens behov och öns-

kemål. Tillgänglighetsanpassade paket 

finns det gott om. Guider på flera  

 

 

platser är även vana att guida med tolk, 

både med andra språk och tecken-

språk.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

finska, franska, tyska. Språkkunskap 

varierar beroende på besöksmål.

Bokning och information

Företag:  Boka Uppland AB.

Kontaktperson: Lovisa Sjökvist.
Telefonnummer:  +46 295 203 00.

E-post:  info@bokauppland.com

Webb:  www.bokauppland.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Gruppresepaket i Uppland

Hitta hit!

mailto:info%40bokauppland.com?subject=
http://www.bokauppland.com
https://www.hitta.se/kartan!~60.19454,17.89929,14z/tr!i=OlbjfFYz/search!q=%C3%96sterbybruks%20Herrg%C3%A5rd%2C%20Herrg%C3%A5rdsv%C3%A4gen%201!b=60.18591:17.85809,60.20317:17.94048!sg=true!t=combined
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Öregrund är en pittoresk hamnstad i Norra Roslagens 

skärgård som har allt. I den promenadvänliga byn finns 

pastellfärgade trähus, trånga gränder och storslagen natur. 

Här finns också butiker och restauranger öppna året om. 

Den vackra skärgården står alltid redo att utforskas och 

enklast är att gå promenadstigar just utanför Klockargården 

där man också kan bada ifrån klipporna. Ett minne för livet 

är att se solen gå ner i havet. 

På mysiga gårdshotellet Klockargården i centrala 

Öregrund, får ni ett charmigt rum med egen uteplats. 

Anläggningen med röda små trähus och vita knutar 

härstammar från 1700 talet och är uppbyggd i olika 

terrasser och nivåer. Vi har öl- och vinrättigheter och på 

varje hotellrum finns tillgång till minibar samt eget wifi. 

Frukost ingår. Vi bokar gärna middagar & utflykter också 

och hjälper till med var bussen ska stå.

Vårt mål är att ni ska ha en härlig vistelse på Klockargården 

och komma hem berikade med frisk luft av skog och hav, 

smaker från goda middagar i hamnen och med bilder av 

vackra kulturminnen!

Hotell Klockargården Öregrund

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, mid-

dag, fika, logi, shopping, guidade turer 

via kartor – både naturpromenader, 

kulturminnesmärken och annat.

Plats:  Öregrund, Långgatan 33.

Tidsåtgång : 24 timmar eller mer.  

Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Minimum 1,  

max 22.

Tillgänglighetsanpassning:  Nej.  

På grund av olika nivåer och terrasser 

och höjdskillnader är inte produkten 

jätteanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Hotell Klockargården  

Öregrund, Jennico AB.

Kontaktperson:  Jennifer Grahn.

Telefonnummer:  +46 173 300 65.

E-post:  info@klockargarden.nu

Webb:  www.klockargarden.nu

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrig information:  Vi är väldigt  flexi bla 

och anpassar oss efter gruppen.

Logi, mat, shopping i pittoreska Öregrund

Hitta hit!

mailto:info%40klockargarden.nu?subject=
http://www.klockargarden.nu
https://www.hitta.se/kartan!~60.33860,18.43915,16z/tr!i=ilMFk7GM/search!st=cmp!q=L%C3%A5nggatan%2033%2C%20%C3%96regrund!b=53.95609:-9.49219,69.73333:25.00488!t=weblist!ai=cryehmov!aic=60.33860:18.43915?search=L%25C3%25A5nggatan%252033%252C%2520%25C3%2596regrund&sst=cmp&st=weblist
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Kontorshuset Stop 76 är en upplevelsebutik för 

hela familjen. Belägen vid riksväg 76, rondellen in till 

Östhammars stad. Den gamla staden med sina vackra 

trähus och gamla historia lockar besökare till upplevelser.

Här finns presentartiklar, leksaker, kontorsmaterial, 

bokhandel, mobiltelefoni och data. Vägg i vägg ligger 

vår granne pizzeria/restaurang Stop 76, perfekt för ett 

matstopp i samband med shopping. 

Vi ordnar provsmakning för förbokade grupper utifrån vårt 

sortiment såsom, te, choklad, kryddor och boktips.

Du önskar – vi levererar så långt det är möjligt. Butiken är 

öppen måndag – fredag 9:30–18:00. Lördagar 10:00–14:00.

Ett 350 kvm stort hus i flera våningar. Med 5 olika 

avdelningar under ett och samma tak erbjuder vi en 

personlig shoppingupplevelse.

Kontorshuset Stop 76

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Provsmakning av 

säsongens sortiment utav te, choklad, 

kryddor och böcker, shopping; lunch.

Plats:  Stop 76/Gammelbyn 16, 74292 

Östhammar.

Tidsåtgång : Valfritt.

Målgrupp:  Alla. Året om,

Antal min/antal max:  20 personer. 

Max 20 gäster vid ett och samma 

tillfälle.

Tillgänglighetsanpassning:  Entrén är 

belagd med handikappramp så både 

butikens entréplan samt pizzerian är 

nåbar på ett enkelt sätt. Övriga våning-

ar är något begränsade, men kom-

penseras upp av hjälpsam personal, 

som gärna bistår Er för bästa möjliga 

upplevelse.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Kontorshuset Stop 76.

Kontaktperson:  Pia Nilsson.

Telefonnummer:  +46 173 885 80.

E-post:  kundtjanst@kontorshuset.nu

Webb:  www.kontorshuset.nu

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrig information:  Webshop, Click&-

collect, Leverans utanför till parkering-

en.

Shopping, lunch

Hitta hit!

mailto:kundtjanst%40kontorshuset.nu?subject=
https://www.kontorshuset.nu/
https://www.hitta.se/kartan!~60.25453,18.34669,14z/tr!i=13DV8vhL/search!q=Gammelbyn%2016%2C%20%C3%96sthammar!b=60.24652:18.30549,60.26253:18.38789!sg=true!t=combined!ai=1012705477!aic=60.25453:18.34669
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Sadelmakarlängan visar utställningar med tonvikt på 

konsthantverk men även gränsöverskridande slöjd, 

konsthantverk, konst och design.

På en konstvisning får ni veta mer om konstnären bakom 

verken och hur de arbetar. Vi talar om material och tekniker 

och det finns gott om plats för frågor då vi ser visningen 

som ett samtal som växer fram mellan konsten och er som 

besökare.

Vi planerar vårt utställningsprogram med lång 

framförhållning och på hemsidan ser ni vilka utställningar 

som är på gång under året. Det går att välja till ett föredrag 

med bildvisning om rakubränning med Katarina Persson.

I anslutning till galleriet finns en butik med slöjd, 

konsthantverk, keramik från Katarina Perssons egen 

keramikverkstad, fairtrade-hantverk, inredning och annat 

smått och gott.

Sadelmakarlängan finns på Österbybruks herrgårdsområde 

som har ett stort utbud av visningar och aktiviteter.  

Vi rekommenderar en kombination med den historiska 

utställningen om Erich och Ingrid Triller, studiokeramiker 

med verkstad i Tobo verksamma 1935-1972 som var pionjärer 

inom svensk stengodskeramik.

Sadelmakarlängan/Keramik och kakelkonst

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Konstvisning i 

 galleriet. Föredrag om rakubränning.

Plats:  Sadelmakarlängan, Lillgatan 10, 

748 32 Österbybruk.

Tidsåtgång : 45 minuter för konst-

visning. Föredrag om rakubränning 

30 minuter. Från påsk till jul.

Målgrupp:  Konst och konsthantverks-

intresserade.

Antal min/antal max:  Minst 8 max 35.

Tillgänglighetsanpassning:  Nej.  

Till galleriet finns en rullstolsramp, mel-

lan galleri och butik är en nivåskillnad 

där det inte finns ramp.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Sadelmakarlängan/Keramik 

och kakelkonst.

Kontaktperson:  Katarina Persson.

Telefonnummer:  +46 73 739 02 19.

E-post:  katarina@sadelmakarlangan.se

Webb:  www.sadelmakarlangan.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrig information:  Guidad tur/visning.

Guidad tur, konstvisning, shopping

Hitta hit!

mailto:katarina%40sadelmakarlangan.se?subject=
http://www.sadelmakarlangan.se
https://www.hitta.se/kartan!~60.19503,17.89847,14z/tr!i=8gg431bh/search!st=cmp!q=Lillgatan%2010%2C%20Österbybruk!b=60.18541:17.86148,60.20465:17.93546!t=weblist!ai=ilnqyzzd!aic=60.19503:17.89847?search=Lillgatan%252010%252C%2520%25C3%2596sterbybruk&sst=cmp&st=weblist
https://www.hitta.se/kartan!~60.19503,17.89847,14z/tr!i=8gg431bh/search!st=cmp!q=Lillgatan%2010%2C%20Österbybruk!b=60.18541:17.86148,60.20465:17.93546!t=weblist!ai=ilnqyzzd!aic=60.19503:17.89847?search=Lillgatan%252010%252C%2520%25C3%2596sterbybruk&sst=cmp&st=weblist
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Visit Roslagen är Roslagens eget destinationsbolag som 

bl a driver turistbyråer i Roslagen. Vi har också många års 

erfarenhet av att arrangera guidade turer med båt och buss 

samt gruppresor med olika teman. Vi hjälper er att planera 

och arrangera den perfekta gruppresan i Roslagen!

Följ med på en historisk bruks- eller stadsvandring, en 

skärgårdstur, naturvandring eller varför inte en matresa 

med besök hos våra duktiga lokalproducenter. På våra 

besöksmål väntar kunniga guider som är experter på just sitt 

område. Vi erbjuder också guider som följer med er under 

hela resan.

Våra resor sträcker sig över hela Roslagen – från 

Österskär och Wira bruk i söder till Öregrund och Örskär i 

norr. Vi kan hela Roslagen! Visit Roslagens personal hjälper 

er med alla praktiska arrangemang och resan skräddarsys 

helt efter era önskemål. Välkommen med en offertförfrågan 

så återkommer vi med förslag. 

Visit Roslagens verksamhet är miljödiplomerad enligt 

Svensk miljöbas. Miljöpolicyn innebär att Visit Roslagen 

ska bedriva ett långsiktigt och systematiskt miljö- och 

hållbarhetsarbete med fokus på ständiga förbättringar inom 

alla verksamhetsområden – turistservice, marknadsföring, 

försäljning, destinationsutveckling och egna events. Visit 

Roslagen ska ligga i framkant och proaktivt arbeta för att 

minimera turismens fotavtryck i miljön.

Visit Roslagens turistbyråer hjälper er gärna med allt ni 

behöver för att få en fin vistelse i Roslagen. Välkommen 

till oss för våra bästa tips! Vi finns tillgängliga både på 

turistbyråerna samt via mail, telefon och chatt.

Visit Roslagen

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Natur- och kultur-

resor i Roslagen. Guidade turer/ 

visningar, frukost, lunch, middag, fika, 

logi, shopping, skärgårdsutflykter. 

Paketering av dags- och flerdagsturer 

på olika teman i Roslagen.

Plats:  Hela Roslagen.

Tidsåtgång/säsong : Från 1 timme till 

flera dagar. Hela året.

Målgrupp:  Alla

Antal min/antal max:  1 person och 

uppåt.

Tillgänglighetsanpassning:  Vi pake-

terar resan efter kundens behov och 

önskemål. 

Språk utöver svenska:  engelska, tyska 

och övriga språk på förfrågan.

Bokning och information

Företag:  Visit Roslagen AB.

Kontaktperson: Malin Hellkvist.
Telefonnummer:  +46 767 650 660.

E-post:  info@visitroslagen.se

Webb:  www.roslagen.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Natur- och kulturresor i Roslagen, guidade turer och gruppresepaket med olika teman

Hitta hit!

mailto:info@visitroslagen.se
http://www.roslagen.se
https://www.hitta.se/kartan!~60.26281,18.39372,13z?rn=R%C3%A5dhustorget%201%20742%2031%20%C3%96sthammar&rc=60.25906668770041:18.37380570149784&zoom=13&center=60.25906668770041:18.37380570149784&ct=navigation_link&src=hitta.se&toID=hamoqqrz
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Där Bottenhavet möter Ålands hav står Örskärs fyr 

från 1738 som ett smycke i skärgårdslandskapet. ”Den 

präktigaste fyrbåken ej allena i Östersjön utan ock på 

många orter ej ha sin like”, som fyren beskrevs efter 

uppförandet. Fyrplatsen anses vara ett av Upplands bästa 

besöksmål och verksamheten drivs som ett familjeföretag. 

Vi erbjuder både dagsturer och övernattning i stugor och 

lägenheter. Efter att ha anlänt till Örskärssund väntar en 

kort överfart med båt till Örskär. På fyrplatsen serveras den 

goda skärgårdslunchen i fyrmästarbostaden och sen sker en 

guidad tur på fyrplatsen och fyrtornet. Njut av och upplev 

ytterskärgården på en välarrangerad resa.

Örskärs fyr, Boende & Dagsturer

Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Lunch, fika, guidning.

Plats:  Örskär, norra Roslagen, Gräsö, 

Uppland.

Tidsåtgång : 5–6 timmar inklusive restid 

med färja till Gräsö och resa upp till 

Örskärssund. Maj till september.

Målgrupp:  Alla.

Antal min/antal max:  12 till högst 

36 personer.

Tillgänglighetsanpassning:   
Ej  anpassad för rörelsehindrade. Man 

måste kunna ta några steg på en stege i 

båten, samt kunna promenera 1,5 km till 

fyrplatsen och tillbaka.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Örskärs fyr, Boende & Dags-

turer.

Kontaktperson:  Katarina Utberg.

Telefonnummer:  +46 173 340 21.

E-post:  boka@orskarsfyr.se

Webb:  orskarsfyr.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrig information:  Lunch, fika, 

 guidning.

Dagstur till Örskärs fyrplats, med skärgårdslunch och guidad tur

Hitta hit!

mailto:boka@orskarsfyr.se
http://orskarsfyr.se
https://www.hitta.se/kartan!~60.50776,18.43952,11.537140332956678z/tr!i=1L3FvpOs/search!q=%C3%96rsk%C3%A4r%20!b=60.46393:18.21239,60.55153:18.66666!sg=true!t=combined!ai=2001009474!aic=60.51962:18.38968?search=Lillgatan%252010%252C%2520%25C3%2596sterbybruk&sst=cmp&st=weblist
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Uppsala stad och landsbygd
Uppsala stad och landsbygd har anor långt tillbaka i tiden 

och här finns många historiska besöksmål. I Uppsala stod 

Sveriges vagga med kungshögarna i Gamla Uppsala.

Turistattraktionerna i Uppsala är många med bland annat 

Uppsala domkyrka, Gustavianum, Uppsala slott och 

Linnéträdgården. Många av den svenska historiens viktiga 

händelser har ägt rum här. Händelser som Sturemorden, 

Drottning Kristinas abdikation, Linnés olika upptäckter, 

Historiska artefakter som Silverbibeln, Augsburgska 

konstskåpet, och vikingatidens skatter finns bevarade att  

se och ta del av på de olika besöksmålen.

Det finns även mycket fin natur och trädgårdar med 

anor att besöka, både i staden och på landsbygden. 

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet. Här har 

professorer, forskare och studenter förkovrat sig sedan 

1477. Även botanikens fader – professor  

Carl von Linné bodde och verkade här. 

 

Uppsala har en småstadskänsla samtidigt som det är 

en modern stad. I Sveriges fjärde största stad finns det 

mycket att se och upptäcka. Det finns många caféer och 

restauranger med olika inriktningar och smaker. Det finns 

även olika typer av boendeanläggningar. Allt från de större 

hotellkedjorna till mindre boutiquehotell. Även vandrarhem 

och campingar finns i Uppsala med omnejd.

På landsbygden runt om Uppsala finns det mycket 

att uppleva. Badsjöar, en historisk tågbana, slott och 

herrgårdar, vandringsleder som till exempel Upplandsleden. 

I Uppsala finns möjlighet till shopping i både staden och 

även på gårdsbutiker. 

Välkommen att kontakta Destination Uppsala
E-post:  destination@uppsala.se

Telefonnummer:  +46 18-727 48 11.

Hemsida:  destinationuppsala.se

INSPIRERAS AV UPPSALA STAD OCH LANDSBYGGD

mailto:destination%40uppsala.se?subject=
https://destinationuppsala.se/
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad vandring i  

det fria.

Plats:  Platsen för vandringen beror 

på reseprogrammet för den aktuella 

gruppen.

Tidsåtgång:  Förslagsvis 2 tim. 

 (1–4 timmar).

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Du har intresse av djur/ 

natur och av hälsobefrämjande 

 promenader. 

Antal min/antal max:  5–25.

Tillgänglighetsanpassning:  Beror 

helt på den aktuella platsen. Vissa 

leder i t.ex. naturreservat är rullstols-

anpassade. En del möjliga utflyktsmål 

ligger i anslutning till bebyggelse med 

infrastruktur.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 franska, ryska.

Bokning och information

Företag:  Adimus Natur AB.

Telefonnummer:  +46 18-46 36 36.

E-post:  info@adimusnatur.se

Webb:  adimusnatur.se

Olika former av ”natur- och fågelpromenad”, t.ex. jakt, 

fiske och insamling av växter, frukt och nötter, var i 

hundratusentals år mänsklighetens födkrok och yrke. 

Kunskap om djur, växter och natur behövdes för att överleva. 

Stenålderslivets utmaningar formade vår evolution och våra 

anpassningar.

Vår art, Homo sapiens, har flera gånger under förhistorien 

varit fåtalig och utrotningshotad, ”rödlistad”, men idag är 

vi många och lever längre och bekvämare. Vi söker numera 

sällan vår föda i naturen, men en promenad i naturen ger 

oss fortfarande den sorts positiva stress och stimulans som 

kropp, nervsystem och hjärna är anpassade till och som blivit 

så sällsynt i vår alltmer högteknologiska, uppkopplade och 

virtuella tillvaro.

Liksom du inte kan bada i samma flod två gånger, blir varje 

promenad alltid en ny upplevelse – dels genom naturens 

ständiga förändring, dels genom din ständigt växande 

iakttagelseförmåga och naturförståelse.

Adimus Natur
Natur- och fågelvandring

mailto:info%40adimusnatur.se?subject=
https://adimusnatur.se/
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

fika.

Plats:  Norbyvägen 26, Uppsala.

Tidsåtgång : 60 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Konst- och kulturintresse-

rade. 

Antal min/antal max:  Max 50 del-

tagare. Grupper med fler än 25 del-

tagare delas upp i två delar.

Tillgänglighetsanpassning:  Museet 

har T-slinga, toalett som är tillgänglig-

hetsanpassad och ramper för rullstol 

och rullatorer. Observera att museet är 

inrymt i en tidigare privatbostad från 

1943 och alla delar är inte tillgängliga, 

samt att det finns trösklar och smalare 

dörröppningar. En tillgänglighetsguide 

finns på museets hemsida.

Språk utöver svenska:  Engelska. Fråga 

gärna om fler språk. 

Bokning och information

Företag:  Bror Hjorths Hus.

Telefonnummer:  +46 018–56 70 30.

E-post:  info@brorhjorthshus.se

Webb:  brorhjorthshus.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram. 

Hitta hit!

Bror Hjorths Hus är ett färgstarkt konstnärsmuseum inrymt 

i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror 

Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i 

en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och 

kafédel.

Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en 1900-talets främsta 

svenska konstnärer, lika mycket målare som skulptör och 

dessutom en skicklig tecknare. Känd, men inte alltid älskad 

under sin livstid. Hans konst är en hyllning till kärleken, 

musiken och livet. Till hans främsta verk hör skulpturen 

Näckens polska utanför resecentrum i Uppsala och en stor 

altarrelief i Jukkasjärvi kyrka.

Museet har den största och mest representativa samlingen 

av Bror Hjorths konst. Och konstverken ger tillsammans 

med den unika miljön en rik och spännande bild av ett liv i 

konsten. 

Våra kunniga och inspirerande guider berättar om 

Hjorths konst, hem och liv eller om konsten i den aktuella 

utställningen.

Till visningen går det även att beställa fika eller enklare 

förtäring, dock kan det vara svårt med sittplatser för 

grupper över 25 pers. 

Lokalerna kan också hyras för möten, föredrag eller dylikt.

Bror Hjorths Hus
Färgstarkt konstnärshem med utställningar

mailto:info%40brorhjorthshus.se?subject=
https://brorhjorthshus.se/
https://www.google.com/maps/place/Bror+Hjorth's+House/@59.8493564,17.6179704,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x465fcbec658f142b:0xc50819b09b8dccf!2sNorbyv%C3%A4gen+26,+752+39+Uppsala!3b1!8m2!3d59.8493537!4d17.6201591!3m4!1s0x465fcbec644a21f9:0xe3518bad37ea9b16!8m2!3d59.8493837!4d17.620123
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

frukost, lunch, middag, fika, möte, 

konferens, fest.

Plats:  Museum Bar & Café, Uppsala 

Slott, Drottning Christinas väg 1F  

(Kung Jans port), Uppsala.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–50.

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstols-

anpassning.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Cajsa’s Kök.

Telefonnummer:  +46 018–130 190.

E-post:  info@cajsas-kok.se

Webb:  cajsas-kok.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrigt:  Visning av konstmuseet 

erbjuds i samarbete med Uppsala 

 konstmuseum. Det går även bra att en-

bart sitta ner i caféet för en god stund!

Hitta hit!

Tisdag-söndag serveras Afternoon tea och det finns att 

beställa under hela dagen. 

I paketet ingår te eller kaffe, scones, två sorters marmelad, 

cream cheese och klosterost. Vill ni ha guldkant kan ni lägga 

till en halv wrap och en kaka samt ett glas mousserande vin!

Cajsa’s Kök
Afternoon Tea

mailto:info%40cajsas-kok.se?subject=
https://cajsas-kok.se/
https://www.google.com/maps/place/Museum+Bar+%26+Caf%C3%A9+i+samarbete+med+Cajsa%C2%B4s+K%C3%B6k/@59.8534701,17.6331876,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sMuseum+Bar+%26+Caf%C3%A9,+Uppsala+Slott,+Drottning+Christinas+v%C3%A4g+1F++(Kung+Jans+port),+Uppsala.!3m5!1s0x465fcb9b372472d9:0x40e2008263a16b8!8m2!3d59.8532974!4d17.6351938!15sCltNdXNldW0gQmFyICYgQ2Fmw6ksIFVwcHNhbGEgU2xvdHQsIERyb3R0bmluZyBDaHJpc3RpbmFzIHbDpGcgMUYgIChLdW5nIEphbnMgcG9ydCksIFVwcHNhbGEukgEJY2FmZXRlcmlh
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/vis-

ning, förutom guidade turer kan vi 

 skräddarsy paket med boende, mat/

fika och museibesök.

Plats:  Övre Slottsgatan 6, 753 10 

Uppsala.

Tidsåtgång : Min 60 minuter, max enligt 

önskemål.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Vi tillämpar pris 

per guide/grupp för privat guidning, 

så mellan 1 och 25 personer per guide 

(just nu max 8).

Tillgänglighetsanpassning:  Detta beror 

på i vilken miljö guidningen äger rum.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

franska, tyska, spanska, ryska, polska, 

italienska.

Bokning och information

Företag:  Discover Uppsala.

Telefonnummer:  +46 707–41 50 11.

E-post:  info@discoveruppsala.se

Webb:  discoveruppsala.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Välkommen att upptäcka Uppsalas kulturhistoriska miljöer!

Discover Uppsala erbjuder varierande guidade 

turer i Uppsala med kulturhistoria i fokus: tematiska 

stadspromenader, visningar i Domkyrkan och museer, samt 

guidning under bussresa genom staden.

I vårt utbud finns historiska turer om olika tidsperioder, 

konst- och arkitekturvandringar, kvinnohistoriska 

stadspromenader och guidningar tillägnade betydelsefulla 

personer med anknytning till Uppsala. Vi kan även ta fram 

tematiska guidade turer efter önskemål.

Vi skräddarsyr även paket med guide, boende, mat/fika och 

museibesök.

Discover Uppsala
Guidade stadsvandringar

mailto:info%40discoveruppsala.se?subject=
https://discoveruppsala.se/
https://www.google.com/maps/place/Riddartorget,+Uppsala/@59.8573,17.6315482,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf124ce16b1:0x260505d228eb365d!8m2!3d59.8573!4d17.6337369
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, 

 middag, fika, logi.

Plats:  Suttungs gränd 6, Uppsala.

Tidsåtgång :  Beror på aktivitet, över-

nattning el mat.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal max:  100.

Tillgänglighetsanpassning:  Hotellet 

erbjuder handikappanpassade hotell-

rum.

Språk utöver svenska:  Engelska, tyska, 

spanska.

Bokning och information

Företag:  Elite Hotel Academia.

Telefonnummer:  +46 187-80 99 00.

E-post:  info.academia@elite.se

Webb:  elite.se 

Sociala medier:  Instagram, Facebook 

Hitta hit!

Elite Hotel Academia ligger på absoluta toppläge intill 

centralstationen i Uppsala. Hotellet erbjuder 198 flärdfullt 

inredda rum i olika rumskategorier, allt ifrån dubbelrum med 

separata sängar, trippelrum och familjerum. Hotellet har 

också ett stort gym och bastu. 

Elite Hotels arbetar aktivt på alla våra destinationer med 

miljö- och CSR-frågor och alla hotell är miljömärkta och 

certifierade av Green Key. 

På Elite Hotel Academia kan du kombinera din vistelse 

med en middag i vår gastropub The Bishops Arms eller 

i Restaurang Nobel och avsluta kvällen med en drink i 

skybaren på Miss Voon på våning 11.

Restaurang Nobel
Restaurang Nobel erbjuder gästerna en fin start på dagen 

med en härlig frukostbuffé och en inbjudande miljö. 

Restaurangen går också att abonnera för mingel, fest, 

event och middagar och rymmer upp till 250 personer. På 

söndagar serveras här en härlig brunch med bakverk från 

hotellets eget bageri.

The Bishops Arms
På hotellet finns även gastropuben The Bishops Arms. På 

menyn finns klassiker såsom högrevsburgare och  

Fish ń Chips, men också vegetariska och veganska 

alternativ. På The Bishops Arms kan du i en klassisk 

pubmiljö dessutom avnjuta ett av norra Europas bredaste 

öl- och whiskysortiment.

Elite Hotel Academia
Hotellövernattning inklusive middag

mailto:info.academia%40elite.se?subject=
https://www.elite.se/sv/hotell/uppsala/hotel-academia/
https://www.google.com/maps/place/Elite+Hotel+Academia/@59.8569409,17.6457791,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465fcbf960e88af3:0x9a95fed391e0b5dd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.8569409!4d17.6479731
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

fika.

Plats:  I hela Uppland.

Tidsåtgång : 3–4 timmar.

Säsong:  Augusti-oktober.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  5–20.

Tillgänglighetsanpassning:  Ej tillgäng-

lighetsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

spanska.

Bokning och information

Företag:  Elles utemat.

Telefonnummer:  +46 731–51 06 06.

E-post:  info@ellesutemat.se

Webb:  ellesutemat.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Vågar du bara plocka kantareller eller några enstaka 

arter matsvamp? Vill du lära dig mer om matsvamp och 

säkerställa en välfylld svampkorg och vinterskafferi? 

Då är detta kursen för dig! Ta på dig kängorna och fatta 

svampkorgen, det är dags för ett svampäventyr!

Vi träffas på en bestämd plats och en fin svampskog. 

Där går vi igenom grundläggande fakta om svamp och 

svampplockning, hur man lär sig att känna igen olika grupper 

och var man egentligen hittar svamp. Sedan ger vi oss ut i 

skogen i ca 1.5h, letar svamp och pratar om kännetecken 

och matvärde. 

Vi siktar på att plocka 10-15 olika arter matsvamp och när 

vi har fyllt korgarna kör vi en svampprovning av dessa arter 

över öppen eld. Svamp smakar inte bara svamp. Paletten av 

smak, aromer och konsistens är större än många vågar tro!

Vi kokar kaffe, fikar och nördar in oss i svamparnas 

kulinariska värld tillsammans. Är kantarellen din 

favoritsvamp idag? Du kan ha ändrat uppfattning efter att 

kursen är över .. Välkommen till svampskogen!

Elles Utemat
Svampkurs med svampprovning

mailto:info%40ellesutemat.se?subject=
http://ingridlinnea.persson@gmail.com 
https://www.ellesutemat.se/
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning.

Plats:  Disavägen 15, Gamla Uppsala.

Tidsåtgång : 50 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–30 deltagare/

grupp.

Tillgänglighetsanpassning:  Turen är 

rullstolsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Gamla Uppsala museum.

Telefonnummer:  +46 18–23 93 12.

E-post:  bokning.gamlauppsala@raa.se

Webb:  www.raa.se/gamlauppsala

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Följ med på en guidad tur som berättar om Gamla Uppsalas 

rika historia. Från vendeltida skatter till vikingatida blot och 

kristendomens framväxt. 

Ingen tidigare kunskap behövs, men turen passar även dig 

som är lite extra intresserad av de spännande händelserna i 

slutet av järnåldern och början av medeltiden.

Gamla Uppsala museum
Guidad tur i kungshögarnas skugga

mailto:bokning.gamlauppsala%40raa.se?subject=
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/gamla-uppsala-museum/
https://www.google.se/maps/place/Disavägen+15,+754+40+Uppsala/@59.8978101,17.6315132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcc45a8517eb5:0x392cc2e2196d18da!8m2!3d59.8978074!4d17.6337072
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, mid-

dag, fika, shopping, konsthantverk med 

olika utställningar.

Plats:  Godsmagasinet, Roslagsgatan 1, 

753 27 Uppsala.

Tidsåtgång : 90–120 minuter.

Säsong:  Året runt.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  ca 0–40, gäller för 

caféet men möjligt med fler sittningar.

Tillgänglighetsanpassning:   
– Inga trappsteg 

– Breda dörröppningar 

– Inga eller låga trösklar 

– Bra framkomlighet i butiken 

– Handikapparkering vid resecentrum.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Godsmagasinet.

Telefonnummer:  +46 739–20 45 22.

E-post:  evelin.benson@sticksparet.se

Webb:  godsmagasinet.nu 

sticksparet.se 

kaleido.nu 

brostromskafe.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Hos oss i Godsmagasinet i Uppsala erbjuder vi det perfekta 

stoppet för att inta en god lunch från Broströms Kafé, lagat 

med kärlek på plats av lokala & närproducerade ingredienser. 

Du kan strosa runt i vårt fina hus som är Q-märkt och har en 

öppen planlösning mellan de olika verksamheterna.

Hos Stickspåret Designbutik hittar du det där lilla extra till 

ditt hem eller en annorlunda present. Vi älskar Uppsala och 

brinner för det lokala, svensk design och gärna även tillverkat 

här. Våra bästsäljare är tvålarna och presenter med Uppsala-

anknytning. Eller något från vårt noga utvalda second-

hand-sortiment ”Skatter från Förr”. Vi har även ”Upcykled”-

handbyggda småmöbler av återvunnet material. 

Hos Stickspåret Klädbutik hittar du färgstarkt mode. Här finns 

en härlig blandning av kläder, skor, väskor & smycken – det 

mesta av nordisk design. Vi älskar färg, mönster och sköna 

miljövänliga material samt att få ge personlig service med tips 

och råd. Vår förhoppning är att få folk att våga lite mer.

Kaleido är en butik och galleri som drivs av en grupp 

professionella konsthantverkare. Vi arbetar med keramik, 

textil, smyckekonst, glas m m. Här finns alltid spännande 

saker att se eller köpa. Handgjort, småskaligt och unikt. 

Förbeställ lunchen, som inkluderar kaffe och något sött, tre 

vardagar innan ankomst.

Godsmagasinet i Uppsala
Lunchstopp med möjlighet till konstutställning och 10% på shopping i hela huset

mailto:evelin.benson%40sticksparet.se?subject=
http://www.godsmagasinet.nu
https://www.sticksparet.se
https://kaleido.nu
https://www.brostromskafe.com
https://www.google.com/maps/place/Godsmagasinet/@59.8594586,17.6442894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf84d47485f:0xb9809007151e767c!8m2!3d59.8594652!4d17.6464692
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, fika, 

logi.

Plats:  Dragarbrunnsgatan 69, 753 20 

Uppsala.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–70.

Tillgänglighetsanpassning:  Finns till-

gänglighetsramp vid en av våra entréer 

och två rum är tillgänglighetsanpassade.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Hotell Duvan & Konferens .

Telefonnummer:  +46 18–56 40 35.

E-post:  duvan@samariterhemmet.se

Webb:  samariterhemmet.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Hotell Duvan & Konferens erbjuder ett mysigt boende för 

den som vill övernatta i en lugn miljö i centrala Uppsala. 

Vi är ett familjärt litet hotell med 32 nyrenoverade 

rum fördelade på, enkelrum, dubbelrum (twinbäddar), 

familjerum och en Juniorsvit. 

Alla våra luftiga rum har privat badrum & dusch och är 

utrustade med skrivbord, fåtölj, TV och gratis Wi-Fi. 

Hotellet har tre sällskapsrum, ett med vardagsrumskänsla 

som är utrustad med TV. Frukost serveras i frukostmatsalen. 

Det finns även tvättmöjlighet till alla våra gäster (mot en 

liten extra kostnad). I vårt gästkök finns tillgång till kylskåp- 

och frysförvaring, mikrovågsugn och vattenkokare. 

Hos oss har ni ”nära till allt” och ni bor mycket centralt för 

att upptäcka Uppsala till fots! 

På gångavstånd tar ni er lätt till Uppsala Domkyrka och 

Botaniska trädgården. Varför inte ta en guidad takvandring 

på Uppsala Slottstak? Vill ni uppleva natur, finns det gott 

om vandringsleder inte långt ifrån och även golfbana inom 

rimligt avstånd. Vi hjälper er gärna att skräddarsy er vistelse 

i Uppsala. Hotellet har ett stort socialt engagemang och 

samarbetar med bl.a. Stadsmissionen. 

Vi värnar också miljön och vi gillar ekologiskt och kravmärkt 

i vår verksamhet.

Hotell Duvan & Konferens
Familjärt hotell ”nära till allt”

mailto:duvan%40samariterhemmet.se?subject=
https://samariterhemmet.se/hotell-och-konferens/hotell-duvan/
https://www.google.com/maps/place/Duvan+Hotell/@59.855349,17.644949,17z/data=!3m2!4b1!5s0x465fcbfbea375b11:0x9a03e218710c1558!4m8!3m7!1s0x465fcbfbebea8083:0xf268c4dd2513c187!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.855349!4d17.647143
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

Resor i Uppland.

Plats:  Kyrkängsvägen 9, Uppsala.

Tidsåtgång : 240 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–50.

Tillgänglighetsanpassning:  Ej tillgäng-

lighetsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 franska, tyska.

Bokning och information

Företag:  Högbergs Bussresor AB.

Telefonnummer:  +46 18-10 25 00

E-post:  resor@hogbergsbuss.se

Webb:  hogbergsbuss.se 

Sociala medier:  Facebook

Vi erbjuder färdiga eller skräddarsydda gruppreseförslag till 

föreningar, företag och researrangörer.

Med stark familjekänsla och nyfikenhet inför nya idéer 

försöker vi alltid hitta de bästa lösningarna i våra 

reseförslag. Vi är helt enkelt lite personligare och lite 

flexiblare. Med vår långa erfarenhet i ryggen vet vi också 

vad som fungerar och inte fungerar. 

Låt oss hjälpa till med planeringen, medan du själv kan 

luta dig tillbaka! Vi bokar och fixar avstämningar, du får ett 

färdigt resepaket av oss. Enkelt och bekvämt!

Efter mer än 40 år i branschen har vi besökt många platser 

och skaffat oss mycket kunskap. Vi har också byggt ett stort 

nätverk av samarbetspartners. Allt det här använder vi till 

att ta fram paketlösningar åt våra kunder, oavsett om det 

handlar om en konferens, flerdagsresor eller en dagsutflykt.

Med vår hemvist strax utanför Uppsala så törs vi lova 

att vi är proffs på Uppland! För oss är resan inte bara 

en transport, vi ser det istället som att vi erbjuder en 

upplevelse. 

Välkommen till oss på Högbergs Bussesor! Säkra och 

Hållbara resor sedan 1977!

Högbergs Bussresor
Resor i Uppland

mailto:resor%40hogbergsbuss.se?subject=
https://www.hogbergsbuss.se
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

frukost, lunch, fika, shopping.

Plats:  Nortuna gård, Tensta, 200  meter 

väster om Tensta kyrka, 18 km norr om 

Uppsala.

Tidsåtgång : Guidad tur 45–90 minuter 

beroende på val.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  8–50.

Tillgänglighetsanpassning:  Ej tillgäng-

lighetsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska. 

Bokning och information

Företag:  Nortuna gård.

Telefonnummer:  + 46 707–93 09 71. 

E-post:  nortunagard@gmail.com 

Webb:  nortunagard.com

Sociala medier:  Instagram, Facebook. 

Hitta hit!

Nortuna gård såg Anders Sparrman växa upp, den mest 

vittbereste av Linnés lärjungar. 

Med det Svenska Ostindiska companiet seglade Sparrman 

med ostindiefararen ”Stockholms Slott” till Kina som 

17-åring, till Kap, Sydafrika, och senare också jorden runt 

med James Cook på skeppet ”Resolution”. Ostindiska 

muséet på Nortuna skildrar ett spännande skede i svensk 

historia och belyser Companiet och dess tid, handeln med 

siden, kryddor, te och porslin, livet ombord – bland annat 

åskådliggjort med föremål från tiden, och somliga från det 

sjunkna ostindieskeppet ”Götheborg”, som gick i kvav 1745.

Visning kan ske, beroende på gruppstorlek, av muséet, 

mangårdsbyggningen eller av trädgårdsparken, fint belägen 

invid Vendelån. 

Nortuna har nu öppnat upp för alla att ta del av det 

historiska arvet. Vi erbjuder grupper en vacker plats för 

guidad tur, gärna i kombination med fika eller lunch. 

Boka in ett gott stopp med fika, lunch eller middag på 

Nortuna.

Nortuna gård
Guidad tur om linnélärjungen Anders Sparrman

mailto:nortunagard%40gmail.com?subject=
https://nortunagard.com
https://www.google.com/maps/place/Nortuna+B%26B/@60.0398572,17.6658538,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465fd35d44645737:0x5eb411daf1b28c13!5m2!4m1!1i2!8m2!3d60.0399381!4d17.6680425
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, 

middag, fika, logi, dansmusik, båtturer, 

badplats, kanoter, bastu.

Plats:  Odalgården Marielund Uppsala.

Säsong:  Öppet året runt. 

Målgrupp:  Helst 30 år och uppåt. 

Antal min/antal max:  10–65.

Tillgänglighetsanpassning:  Rullstol-

anpassat.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

spanska.

Bokning och information

Företag:  Odalgården AB.

Telefonnummer:  +46 18-66 66 00 /  

+46 707-36 39 24.

E-post:  info@odalgarden.se 

Webb:  odalgarden.se

Sociala medier:  Instagram, Facebook 

Hitta hit!

Odalgården ligger i vackra Marielund, ca 10 minuter från 

Uppsala. Här finns lugnet och tystnaden samtidigt som du 

kan få vakna till vacker fågelsång. Från vår brygga kan du ta 

ett dopp, fiska eller låna båt och kanot. 

Våra hemtrevligt inredda hotellrum finner du i röda stugor 

liksom olika samlingslokaler. 

Ett sunt miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet. Maten 

tillagas med omsorg och kärlek. 

Vi erbjuder frukost, lunch och middag. Vi har fullständiga 

rättigheter och naturligtvis också goda alkoholfria alternativ. 

Gott kaffe med tillbehör finns också.

I nutider sker allt med hänsyn till Covid-19. Sammankomster 

utomhus är därför möjligt, kanske en grillkväll känns 

lockande? 

Vi kan också ordna med livemusik för att ytterligare förgylla 

vistelsen hos oss. 

Varför inte prova på en tur med Lennakatten, 

museijärnvägen som går mellan Uppsala och Marielund. 

Vi lovar en härlig vistelse hos oss på Odalgården – varmt 

välkomna!

Odalgården
Upplev en unik vistelse på Odalgården

mailto:info%40odalgarden.se?subject=
https://odalgarden.se
https://www.google.com/maps/place/Odalgården+AB/@59.837868,17.8749311,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465fc5c1f5a07331:0xce953866aacf2b5b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.837868!4d17.8771251
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, 

 middag, fika, logi.

Plats:  Stationsgatan 4, 75 340 Uppsala.

Tidsåtgång:  24 timmar.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  2–200

Tillgänglighetsanpassning:  Tillgäng lig-

hetsanpassad byggnad & rum.

Språk utöver svenska:  Engelska, tyska.

Bokning och information

Företag:  Radisson Blu Hotel Uppsala.

Telefonnummer:  +46 184–74 79 00.

E-post:  reservations.uppsala@ 

radissonblu.com

Webb:  radissonhotels.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Upplev den historiska staden från vårt eleganta hotell i 

Uppsala

Välkomna till en minnesvärd upplevelse på Radisson Blu 

Hotel Uppsala, ett förstklassigt hotell bredvid Uppsala 

Resecentrum.

Hotellet är den perfekta basen för att utforska staden, med 

promenadavstånd till både sevärdheter, shopping & kultur.

Hos oss bor ni tryggt och säkert med bästa läget och utsikt 

över vår vackra stad.

Vår restaurang Picnic erbjuder kulinariska utflykter i en 

härlig miljö, allt från den rikliga frukostbuffén till en god 

middag med efterföljande cocktails.

Utöver vår välkända Yes I Can-service som genomsyrar hela 

hotellet så arbetar vi ständigt med miljöfrågor, bl a är vi 

Kranmärkta, vilket innebär att vi endast serverar härtappat 

vatten.

Värt att känna till:
• 185 moderna hotellrum och sviter

• Parkeringsgarage bredvid hotellet

• Fritt snabbt wifi

• Kaffe/te, strykjärn på rummen

• Kontantfria

• Safety Protocol-certifierade

• Green Key certifierade

• Safe Hotels certifierade

Läs mer om oss & våra certifikat för säkerhet och miljö: 
www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-uppsala 

www.radissonhotels.com/sv-se/covid-19 

www.greenkey.se/ 

safehotels.com/

Radisson Blu Hotel Uppsala
Upplev Uppsala från Radisson Blu Hotel Uppsala

mailto:reservations.uppsala%40radissonblu.com?subject=
mailto:reservations.uppsala%40radissonblu.com?subject=
https://www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-uppsala
https://www.google.com/maps/place/Radisson+Blu+Hotel,+Uppsala/@59.8592409,17.6457355,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465fcbf702dce663:0xab1f329dfdef9da7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.8592455!4d17.6476844
https://www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-uppsala
https://www.radissonhotels.com/sv-se/covid-19
https://www.greenkey.se
https://safehotels.com
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, fika.

Plats:  Salsta slott.

Tidsåtgång : 60 minuter för den 

 guidade rundvandringen.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla.

Antal min/antal max:  8–50.

Tillgänglighetsanpassning:  Enbart 

bottenvåningen (där slottskaféet finns) 

är tillgänglighetsanpassad. Det finns 

ingen hiss i slottet, vilket gör det svårt 

att komma upp till visningsvåningarna 

med rullstol.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Alla tiders slott och kultur AB.

Telefonnummer:  +46 723-62 89 60 

E-post:  info@salsta-slott.se 

Webb:  salsta-slott.se

Sociala medier:  Instagram, Facebook 

Hitta hit!

Salsta slott kallas också Alla tiders slott, då en vandring 

genom slottet samtidigt är en vandring genom Sveriges 

historia. 

På platsen har funnits ett slott sedan åtminstone 1200-talet. 

Av det medeltida slottet återstår källarvalvet och ett par 

dörrar, efter att Sten Sture d.y. lät bränna slottet 1516. Ett 

renässansslott uppfördes på platsen, av vilket delar av 

bottenvåningen finns kvar. De övre våningarna lät Nils Bielke 

d.y. riva för att 1672-1678 uppföra det barockslott vi idag 

känner som Salsta slott. 

Slottet har varit bebott fram till 1976 och varje generation 

har både satt sin prägel på slottet och haft förstånd att 

också bevara interiörer, vilket gör att vi idag har salar och 

rum från alla tider. 

Många av slottets innehavare har i högsta grad påverkat 

Sveriges historia, med tät koppling till kungamakten, och 

under den guidade rundvandringen vävs därför berättelsen 

om hur herrskap och tjänstefolk hade det på slottet samman 

med Sveriges historia. 

Efter rundvandringen kan du njuta av ekologisk fika eller 

enklare mat i slottskaféet eller slottsträdgården, om vädret 

tillåter. 

För den som vill ha med ett smakrikt minne finns 

Salstas egen honung, från biodlingen i slottsträdgården. 

Lindalléerna ger honungen en särskilt angenäm smak.

Salsta slott
Alla tiders slott och kultur

mailto:info%40salsta-slott.se?subject=
https://salsta-slott.se
https://www.google.com/maps/place/Salsta+Castle/@60.0453674,17.7375932,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fd4773e325661:0x3e94c85b0525c851!8m2!3d60.0453701!4d17.7397524
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, 

 middag, fika, logi.

Plats:  Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala.

Tidsåtgång : Beror på aktivitet, över-

nattning el mat.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–200.

Tillgänglighetsanpassning:  Mycket 

bra. Scandic har hög tillgänglighets-

anpassning.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Scandic Hotels AB .

Telefonnummer:  +46 18–495 23 02

E-post:  uppsala@scandichotels.com

Webb:  scandichotels.se/uppsala 

Sociala medier:  Facebook.

Hitta hit!

Här har du hotellet som ligger mycket bra till när du reser 

in till Uppsala med buss! På Scandic Nord, endast 2,5 km 

utanför Uppsalas stadskärna erbjuder vi en stor kostnadsfri 

bussparkering precis utanför hotellets entré. 

Upplev närheten till naturen och Uppsalas omgivningars alla 

sevärdheter, samtidigt som ni på ett enkelt sätt även kan 

nå stadens centrum med alla dess kulturella och historiska 

platser. Vi är den perfekta utgångspunkten för dagens 

äventyr! 

Känn den lekfulla retrokänslan på hotellet från vår historia 

som väghotell, samtidigt som du kan slappna av i ett 

modernt vardagsrum och lobby. Vi erbjuder en god natts 

sömn och på morgonen kan du se fram emot en smakrik och 

energigivande frukostbuffé. 

Sätt dig till bords i vår välkomnande restaurang eller slå dig 

ner i en mjuk fåtölj framför tv:n och njut av den goda maten, 

eller varför inte svalka dig med en god drink på vår terrass. 

Här är möjligheterna många – bufféer, trerättersmiddagar 

eller en enklare lunch, oavsett om du övernattar eller endast 

passerar vår stad. Här bemöter vi våra gäster med värme 

och personlig service. Välkommen!

Scandic Uppsala Nord
Övernattning med frukost samt lunch och middagar

mailto:uppsala%40scandichotels.com?subject=
https://www.scandichotels.se/Uppsala
https://www.google.com/maps/place/Scandic+Uppsala+Nord/@59.875683,17.638489,17z/data=!3m2!4b1!5s0x465fcc127407285d:0xf0d828d90d70025!4m8!3m7!1s0x465fcc120ce2f9a3:0x60fe5ce6068e09e6!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.875683!4d17.640683
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch.

Plats:  Fullerö Ensta 115.

Tidsåtgång : 5–6 timmar.

Säsong:  Maj–september.

Målgrupp:  Friluftsmänniskor, familjer. 

Antal min/antal max:  6–24.

Tillgänglighetsanpassning:  Aktiviteten 

är måttligt fysiskt krävande. Produkten 

är inte tillgänglighetsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

kroatiska.

Bokning och information

Företag:  Sport Adventure Travels 

Uppsala AB.

Telefonnummer:  +46 073–530 24 84 

eller 072–324 58 32.

E-post:  info@sportat.se

Webb:  sportat.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Vi paddlar kajak eller kanadensare från Ensta till Ulva Kvarn 

där vi äter lunch och besöker hantverksbyn och glashyttan. 

Under färden passerar vi Gamla Uppsala högar.

Sport Adventure Travels ligger i Ensta ungefär 50 meter 

från Fyrisån. Där kliver du av bussen och äventyret börjar!

Efter att vi valt utrustning och kanoter packar vi 

utrustningen för utflykt och går till vattnet där vi går igenom 

säkerhetsreglerna och paddelteknik.

Därefter paddlar vi i lugnt tempo och njuter i den vackra 

naturen kring Fyrisån. Efter ungefär 90 min är vi framme 

vid Ulva Kvarn. Här sitter vi i parken på bänkar eller egna 

filtar och njuter av lunchen. Därefter besöker vi Ulva Kvarns 

kända hantverksby, glasutställningen och glashyttans butik, 

alternativt plockar jordgubbar vid Ulva gubbens självplock.

Paddlingen fortsätter sedan tillbaka till Ensta.

I priset ingår: 
Kajak/kanot, paddel, flytväst, kappell, instruktioner, guide, 

lunch.

Tips för att ta med: 
Funktionskläder, ombyte, handduk, lämpliga skor, keps, 

solkräm, solglasögon, mobilskydd.

Sport Adventure Travels Uppsala
Paddla med guide i Fyrisån

mailto:info%40sportat.se?subject=
https://sportat.se
https://www.google.com/maps/place/Ensta+Sport/@59.9211956,17.6288895,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcda91cce853f:0x605d890906bb955f!8m2!3d59.9212456!4d17.6311094
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet  : Guidad tur/visning, 

lunch, middag.

Plats:  Uppsala Östra station, Stations-

gatan 11, 75340 Uppsala.

Tidsåtgång : Ca 3 timmar 40 minuter.

Säsong:  Slutet av maj till början av 

september.

Målgrupp:  Lämplig för alla (endast 

begränsning av ålder och deltagarantal 

för vinprovningen). 

Antal min/antal max:  10–50.

Tillgänglighetsanpassning:  Tyvärr ej 

rullstolsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 franska, tyska. 

Bokning och information

Företag:  SRJmf – Lennkatten.

Telefonnummer:  +46 18 13 05 00 

E-post:  upplevelse@srjmf.se 

Webb:  lennakatten.se

Sociala medier:  Instagram, Facebook 

Hitta hit!

Njut av det historiska ångloksdragna museitågets klassiska 

tuffande medan tåget tar er bort från vardagen till ett 

anrikt bruk där en läcker måltid väntar i en unik miljö. Den 

smalspåriga museibanan är det som är kvar av det som en 

gång var ett stort järnvägsnät i Uppland.

Tågresan börjar i Uppsala där Lennakatten – Museijärn-

vägen i Uppland utgår från sin egen station intill 

Uppsala Centralstation. Tåget tar er genom den vackra 

Upplandsnaturen till den gamla bruksorten Länna där Länna 

Bruks restaurang serverar en härlig måltid.

Länna Bruks historia sträcker sig tillbaka till 1758. Men 

sedan den tiden har bruket gått från att vara ett traditionellt 

järnbruk till ett sågverk och nu, en rustik och genuin 

restaurang.

I resepaketet ingår tågresa Uppsala – Länna tur och retur 

samt en tvårättersmåltid med ett glas vin eller öl samt kaffe. 

Vi kan också erbjuda andra attraktiva alternativ t.ex. tågresa 

och vinprovning & middag, hyra av eget tåg, mm. Kontakta 

oss för mer information.

SRJmf – Lennakatten i samarbete med Länna Bruk
Historisk tågresa med lyxig måltid

http://upplevelse@srjmf.se
https://www.lennakatten.se/sv/
https://www.google.com/maps/place/Uppsala+eastern+station/@59.8578527,17.6473535,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf93902087b:0xf8682068fa5e3d33!8m2!3d59.8578527!4d17.6495475
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, fika.

Plats:  Uppsala.

Tidsåtgång : Minimum 90 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  20–50.

Tillgänglighetsanpassning:  Visningarna 

kan rullstolsanpassas.

Språk:  Svenska.

Bokning och information

Företag:  Stadsvandringaruppsala.se

Telefonnummer:  +46 739–07 27 46.

E-post:  ingridlinnea.persson@gmail.com

Webb:  stadsvandringaruppsala.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Övrigt:  Tidsåtgången för visningarna 

anpassas efter kundens önskemål och 

tid i Uppsala, minimum 90 min.

Hitta hit!

Vi ger Er en upplevelse av Uppsala som har mycket att 

erbjuda.

Upptäck staden genom en tidsresa på ca 1500 år från 

Gamla Uppsala, med fornminnen och hednatidens 

gudsdyrkan, till dagens Uppsala med de klassiska 

sevärdheterna. Under resans gång berättar vi om Uppsala 

domkyrka, Nordens äldsta universitet, slottet med den 

vackra Botaniska trädgården samt profiler som I. Bergman, 

G. Knutsson, K. Boye och D. Hammarskjöld. Ni får även ta 

del av historiska händelser som Sturemorden, drottning 

Kristinas abdikation och studenternas liv och leverne.

Uppsala är en stad som växer och vi visar delar av stadens 

nya områden och dess arkitektur.

Ni kan även förgylla besöket med stadsvandringar och 

välja något eller några av våra teman såsom Carl von Linné, 

hans trädgårdar och liv i staden, Starka kvinnor, Brännvin 

och prostitution under 1800-talet, eller Mord och krig i 

Uppsalas historia. Se flera teman på hemsidan.

Vi mixar våra vandringar och stadsturer efter Ert önskemål.

Vi hörs och ses,

Hälsningar 

Ingrid och Lena

Stadsvandringaruppsala.se
Välkomna till den ”eviga ungdomens stad”!

mailto:ingridlinnea.persson%40gmail.com?subject=
http://www.stadsvandringaruppsala.se
https://www.google.com/maps/place/Riddartorget,+Uppsala/@59.8573,17.6315429,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf124ce16b1:0x260505d228eb365d!8m2!3d59.8573!4d17.6337369
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

mat, fika, shopping.

Plats:  Orkesta Granby Vallentuna.

Tidsåtgång : 1–8 timmar.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Vuxna. 

Antal min/antal max:  8–60.

Tillgänglighetsanpassning:  Viss ojämn 

terräng förekommer, inte tillgänglig för 

rullstolar.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

portugisiska.

Bokning och information

Företag:  Stockholm Excursions.

Telefonnummer:  +46 8612 30 05.

E-post:  info@stoex.com

Webb:  stoex.com 

Sociala medier:  Facebook, Instagram

Vi erbjuder turer med inriktning mot kultur och historia.

Under Vikingaturen besöker vi Runriket. Sigtuna en av 

vikingarnas viktigaste marknadsplatser och Granby, 

en viktig by under den sena vikingatiden. Här hittar vi 

Sveriges största hällristning – Granbyhällen. Den dåtida 

vikingagården var en viktig knutpunkt för människor som 

passerade från Mälaren till forntida Uppsala.

Guiden ger er en fascinerande inblick i vikingarnas vardag. På 

Granby stannar vi för kaffe eller lunch på Hökeriet – en mysig 

bistro där du också kan köpa svenskt hantverk och prova 

lokalt producerade livsmedel innan vi tar oss till Uppsala.

I Uppsala besöker vi Gamla Uppsala och även platser som 

Uppsala domkyrka, Uppsala slott, universitetshuset eller 

den vackra botaniska trädgården.

Varje enskild gruppbokning ges stor möjlighet att påverka 

turens inriktning. Vi finns för er som njuter av att uppleva 

Stockholm- och Uppsalabygdens natur och kulturhistoria 

samt för er med intresse för vikingatidens intressanta och 

spännande platser.

Stockholm Excursions
Vikingaturen

mailto:info%40stoex.com?subject=
http://stoex.com/viking-history-extended-tour/
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning.

Plats:  Uppsala stad, även  guidningar 

i Gamla Uppsala, Valsgärde och 

 Enköpingstrakten.

Tidsåtgång : 60–90 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Vuxna, barnfamiljer, privat-

personer, företag. Folk intresserade av 

spännande berättelser, mörk och glömd 

historia. 

Antal min/antal max:  3–85.

Tillgänglighetsanpassning:  Går bra 

med rullstol, rullator m.m. Stadsvand-

ringen anpassas efter de som är med.

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 franska, tyska.

Bokning och information

Företag:  Sweden History Tours.

Telefonnummer:  +46 766–45 70 75.

E-post:  info@swedenhistorytours.se

Webb:  swedenhistorytours.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Sweden History Tours erbjuder transporterade turer och 

stadsvandringar i Uppsala. Våra erfarna, auktoriserade guider 

kan dela grupper och turerna startar nära bussparkeringen 

vid Domkyrkan. Fler turer, b.la. Gamla Uppsala, finns på 

hemsidan. Individuella anpassningar möjliga.

Medeltida skräck och mörk folktro
Gå Uppsalas egen Ghost Walk; en skräckvandring med fokus 

på mörk svensk historia, folktro och mörka väsen skapade 

via förbannelser och svart magi. Upptäck medeltidens 

odöda, galgbackens avrättningar, kärleksknep, skyddsmagi 

och älvornas förbannelser bland de gator och gränder 

vandringen besöker.

Fattigvård, 1800-talsprostitution och Rasbiologiskt institut
Gå på en stadsvandring om det mörka Uppsala, det 

bortglömda och det vi inte vill minnas. Hör om Uppsalas 

rasbiologiska institut, anatomiska institutionens insamlande 

av kroppar, fattigvården och spritmissbruket samt om 

Uppsala många bordeller.

Uppsalas största sevärdheter
Upptäck vad som placerade dig på anatomiska teaterns 

uppvisningsbord. Hör om studenten som sålde sin själ till 

djävulen och om de fasansfulla morden på slottet. Väl utvalda 

delar ur Uppsalas spännande historia ger dig en bra överblick 

över Uppsala stads utveckling från medeltiden tills idag.

Sweden History Tours
Stadsvandringar i Uppsala stad

mailto:info%40swedenhistorytours.se?subject=
https://www.swedenhistorytours.se/sv/uppsala-stadsvandringar-guidningar/
https://www.google.com/maps/place/Uppsala+Cathedral/@59.8581094,17.6314511,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf133adc41b:0xf1c543d7d3d0188a!8m2!3d59.8581094!4d17.6336451
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

lunch, fika.

Plats:  Nåntuna Lund.

Tidsåtgång : 5 timmar.

Säsong:  Vår och sommar.

Målgrupp:  Mat- och växtintresserade, 

de med intresse för hållbarhetsfokus 

och historieintresserade. 

Antal min/antal max:  8–30 (större 

grupper kan tas emot vid förfrågan).

Tillgänglighetsanpassning:  Ej 

 anpassad för rullstol m.m, inga toaletter 

tillgängliga för kunderna. För stör-

re grupper finns möjlighet att flytta 

turen samt erbjuda övernattning som 

är tillgänglighetsanpassad samt med 

toaletter m.m.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Sweden History Tours /  

Elles Utemat.

Telefonnummer:  +46 766–45 70 75.

E-post:  info@swedenhistorytours.se

Webb:  swedenhistorytours.se 

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Boka en naturvandring med utematlagning. Plocka vilda 

växter och tillaga vid elden till ljudet av spännande historier. 

Skapa ett speciellt minne på en hållbar tur med fokus på 

historia och vildplockad mat.

Nässlor, violer, älgört och granskott. Förr var skogen folkets 

viktiga skafferi där man plockade växter, örter och bär till 

både mat och medicin.

Under denna exklusiva halvdagstur får du uppleva historien 

bakom Nåntuna, dess nyttoväxter, växtmagi och folktro i 

en vacker miljö bland Upplands största ekar. Vi besöker ett 

2000-årigt gravfält och lär oss om Linnés vandringar.

Tillsammans plockar vi välsmakande ingredienser från 

skogen och tillagar en måltid över öppen eld med kock till 

berättelser om storslagna begravningar med rika gravgåvor 

och djuroffer. För grupper kan ett paket med turen + 

övernattning, guidade vandringar samt två mål mat över 

öppen eld erbjudas.

1. Du möter din guide på en naturnära parkering.

2. Historisk vandring om växtmagi och folktro, Nåntuna, 

Linné och platsens historia med gravfältsbesök, 1.5h.

3. Plocka, smaka och lär er mer om ätliga vilda växter, 1h.

4. Vi förbereder, lagar till och äter det vi plockat. 

Exempelmeny är skogs-te och krämig pasta med skogspesto 

utifrån säsongens växter, 2.5h.

Sweden History Tours / Elles Utemat
Utematlagning bland vikingar och kungar i Nåntunalund

mailto:info%40swedenhistorytours.se?subject=
https://www.swedenhistorytours.se/sv/vilda-atliga-vaxter-bland-vikingar-och-kungar-i-nantuna-lund/
https://www.google.com/maps/place/Nåntuna+lund/@59.8159393,17.6759243,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fc91d6c43fadd:0x9297dab8b1159a92!8m2!3d59.8159393!4d17.6781183
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Lunch, Fika, Shop-

ping, Kurser i att prova på olika 

hantverk.

Plats:  Ulva Kvarn, Ulva 15, 75593 

Uppsala.

Tidsåtgång : 60–240 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  1–20 personer.

Tillgänglighetsanpassning:  Tillgäng-

lighetsanpassningen varierar från 

från verksamhet till verksamhet. Mer 

information finns på hemsidan.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Ulva kvarn hantverk och 

hyresförening.

Telefonnummer:  +46 709–42 32 09.

E-post:  event@ulvakvarn.com

Webb:  ulvakvarn.com

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Välkommen till Ulva kvarn, ett smultronställe vid Fyrisån. 

Ulva kvarn är ett omtyckt utflyktsmål både för den vackra 

miljön och för hantverksbyn. Man kan också fiska, ha 

picknick och grilla vid Fyrisåns strand.

Namnet Ulva kommer från Ulva Vad, ett vadställe för vargar. 

Här kunde vargarna vada över Fyrisån…

Besök de små butikerna i hantverksbyn och kvarnen, här 

finns konsthantverkare, antikt, urmakeri, presenter, café och 

restaurang. Vid Ulva kvarn arrangeras också evenemang 

såsom exempelvis Ulva vår- höst- och julmarknad.

Boka ett glasblåsningsevenemang för grupper på Glashyttan 

Ulven eller ett med silversmide på Frenesi Design. 

På Alvens Ateljé finns lokalproducerad hantverk och 

konstutställningar och man kan boka kurser i tovning och i 

att skapa egna smycken av polymerlera. På caféet kan man 

i lugn och ro avnjuta en kopp kaffe, en god smörgås eller en 

härlig tårtbit och hembakad kaka.

Du kan läsa om vårt arbete med hållbarhet på vår hemsida: 

www.ulvakvarn.com/hallbarhetsarbete/

Ulva Kvarn hantverksby
Hantverk i vacker miljö

mailto:event%40ulvakvarn.com?subject=
https://www.ulvakvarn.com
https://www.google.se/maps/place/ULVA+15,+755+93+Uppsala/@59.9130536,17.5734145,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fccddf1f9c017:0x26e0dc2469f6d46f!8m2!3d59.9130509!4d17.5756085
https://www.ulvakvarn.com/hallbarhetsarbete/
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

frukost, lunch, middag, fika, shopping.

Plats:  Uppsala domkyrka, Domkyr-

koplan, 753 10 Uppsala.

Tidsåtgång:  60 minuter för visning av 

domkyrkan.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  För grupp större 

än 30–35 personer rekommenderar vi 

bokning av två guider för bästa möjliga 

upplevelse. I museet Skattkamma-

ren kan max 20 personer få visning 

 sam tidigt.

Tillgänglighetsanpassning:  Uppsala 

domkyrka är tillgänglig för rullstol och 

rollator. Dock är Skattkammaren tyvärr 

inte tillgänglig med barnvagn, rollator 

eller rullstol. Vid brandlarm är hissen 

avstängd och för att utrymma museet 

måste besökare använda en trång spi-

raltrappa och gångbrygga på taket.

Språk utöver svenska:  Engelska,  finska, 

franska, tyska, spanska, italienska  

och ryska.

Bokning och information

Företag:  Uppsala domkyrkoförsam-

ling/Svenska kyrkan Uppsala.

Telefonnummer:   
Visning: +46 018–430 36 16. Katedral-

kafé: +46 018–430 36 26. Katedralbutik: 

+46 018–430 36 30.

E-post:  visningar.uppsaladomkyrka@

svenskakyrkan.se 

Katedralkaféet 

daniel.norqvist@svenskakyrkan.se 

Katedralbutiken 

johan.l.persson@svenskakyrkan.se

Webb:  uppsaladomkyrka.se

Sociala medier:  Facebook.

Hitta hit!

Under sju århundraden har miljontals människor sökt sig hit. 

Barn döps under samma valv som för 600 år sen, brudpar 

vigs, människor överlämnas till Gud vid begravningar och 

gudstjänser firas.

När du kliver in i domkyrkan öppnar du en port till Sveriges 

historia. Här har kungar blivit krönta och lagts till sista vilan. 

Bakom högaltaret ligger Gustav Vasa med sina drottningar. 

I ett av domkyrkans sidokor finns ett praktfullt relikskrin. 

Här ligger fortfarande de ben som tros tillhöra Sveriges 

nationalhelgon Erik den helige som dog för snart 900 år sen. 

I Skattkammaren kan du se unika textilier och föremål av 

guld och silver som använts i domkyrkans gudstjänster. I 

museet finns också kungarna Gustav Vasas och Johan III:s 

och deras drottningars begravningsregalier. Grupper kan 

boka egen visning av domkyrkan och Skattkammaren. 

I Katedralbutiken hittar du souvenirer, vykort och 

hantverk och vårt eget specialblandade katedralte och 

vår lokala domkyrkohonung. Du hittar presentartiklar, 

säsongsbetonade varor som påskpynt, somriga souvenirer 

och julpynt.

Alldeles intill domkyrkan ligger domkyrkans eget kafé 

Katedralkaféet. Njut av kaffe, bakverk, smörgåsar och 

lättare luncher i autentisk och vacker 1700-talsmiljö.

Uppsala domkyrka
Nordens största katedral

mailto:visningar.uppsaladomkyrka%40svenskakyrkan.se?subject=
mailto:visningar.uppsaladomkyrka%40svenskakyrkan.se?subject=
mailto:daniel.norqvist%40svenskakyrkan.se?subject=
mailto:johan.l.persson%40svenskakyrkan.se?subject=
http://info@cajsas-kok.se
https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/domkyrkan
https://www.google.com/maps/place/Uppsala+Cathedral/@59.8581094,17.6314511,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf133adc41b:0xf1c543d7d3d0188a!8m2!3d59.8581094!4d17.6336451
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Konsert före middag, 

fika. Vi skräddarsyr paketlösningar för 

din bussresa med konsert, mat och 

dryck efter just ditt önskemål!

Plats:  Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala.

Tidsåtgång : Kan anpassas. Beror på 

vilken konsert och vilket matpaket som 

väljs. Konserter är cirka 2,5 tim och tid 

för mat kan anpassas.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Min 30 pers. 

Maxantal beror på val av konsert och 

platstillgång.

Tillgänglighetsanpassning:  Läs mer 

om tillgänglighet här: www.ukk.se/

konferens/praktiska-detaljer/hitta- hit-

och-tillganglighet/.

Språk utöver svenska:  Engelska. 

Bokning och information

Företag:  Uppsala Konsert & Kongress 

AB.

Telefonnummer:  +46 18–727 90 00 vx.

E-post:  info@ukk.se

Webb:  ukk.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram, 

Linkedin 

Hitta hit!

Välkommen till Uppsala Konsert & Kongress! 

Vi skräddarsyr paketlösningar för din bussresa med konsert, 

mat och dryck efter just ditt önskemål! 

Uppsala Konsert & Kongress är ett levande konserthus 

beläget mitt i en snabbt växande storstad där kreativitet, 

musik- & kulturliv, forskning och företagande frodas – en 

plats där människor från hela världen möts.

På 14 600 kvadratmeter och fem scener genomför Uppsala 

Konsert & Kongress cirka 300 kulturevenemang årligen. 

Här ryms allt från internationell kammarmusik, gränslös 

folkmusik och svensk hiphop till modern dans, samtida 

konst och barnens Maja Gräddnos. I husets många 

flexibla lokaler anordnas även varje år hundratals möten, 

mässor, större konferenser, kongresser och internationella 

nätverksträffar.

Hemsida: www.ukk.se/

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/

uppsalakonsertkongress

Följ oss på Instagram: www.instagram.com/

uppsalakonsertkongress/

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/

uppsalakonsertkongress/

Uppsala Konsert & Kongress
Paketlösningar med konsert, mat och dryck

mailto:info%40ukk.se?subject=
https://www.ukk.se
https://www.google.com/maps/place/Uppsala+Konsert+%26+Kongress/@59.8611505,17.64327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465fcbf86b150df5:0x3a62dd12e70bc02e!8m2!3d59.8612714!4d17.6452444
https://www.ukk.se
https://www.facebook.com/uppsalakonsertkongress
https://www.facebook.com/uppsalakonsertkongress
https://www.instagram.com/uppsalakonsertkongress/
https://www.instagram.com/uppsalakonsertkongress/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQH3utt5aM5b8AAAAXnICW7gfwaQPRQwpak2NZOjKuDf66PQvuMr3twpQTCccIqTh5O5gdR_V-LNxF0L6T_V-eHH9ziC-OTq0h3Af3Swz5YFJ1GP4o5Kj9APOD2syJjULiuuGww=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fuppsalakonsertkongress%2F
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQH3utt5aM5b8AAAAXnICW7gfwaQPRQwpak2NZOjKuDf66PQvuMr3twpQTCccIqTh5O5gdR_V-LNxF0L6T_V-eHH9ziC-OTq0h3Af3Swz5YFJ1GP4o5Kj9APOD2syJjULiuuGww=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fuppsalakonsertkongress%2F
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Aktivitetsfakta

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning.

Plats:  15 km sydost om Uppsala.

Tidsåtgång : 180 minuter.

Säsong:  1 juni–30 september.

Målgrupp:  Aktiva resenärer med nyfi-

kenhet för unika upplevelser. 

Antal min/antal max:  1–40, max 20 

deltagare per guide.

Tillgänglighetsanpassning:  Ej an-

passad då promenaden sker genom 

kuperad terräng.

Språk utöver svenska:  Engelska. 

Bokning och information

Företag:  Uppsala linneanska träd-

gårdar.

Telefonnummer:  +46 18–471 28 38. 

E-post:  bokning@botan.uu.se 

Webb:  botan.uu.se

Sociala medier : Instagram, Facebook 

 

Fika bokas på egen hand genom  

Triller Mat & Bröd (Café Sara Lisa)

Hitta hit!

Botanisten Carl von Linné var en av Sveriges mest 

framstående vetenskapsmän. 

Han och hans familj hade en gård i Hammarby, utanför 

Uppsala. Där tillbringade de somrarna och Linné kunde 

odla växter som inte tålde den alltför fuktiga jordmånen i 

akademiträdgården i Uppsala. 

Här tog Linné emot studenter för privatundervisning och än 

idag frodas många av de växter som Linné själv odlade i den 

lummiga parken.

Idag är den välbevarade 1700-talsgården med hus, trädgård 

och vackra omgivningar ett populärt besöksmål under 

somrarna.

Walk and Talk på Linnés Hammarby är den perfekta 

aktiviteten för att lära känna Carl von Linné. Vi börjar med 

en promenad genom betesmarkerna och skogen på en av 

de vandringsleder som Linné och hans lärjungar använde. 

Blomsterkungen själv eller en av hans studenter kommer 

vara er guide genom 1700-talslandskapet.

Efter ungefär 45 minuter är det dags för en välbehövlig 

fikapaus. Därefter visas ni bostadshuset från 1764 där 

väggarna är klädda med växtplanscher istället för tapeter, 

vilket inspirerat många av dagens formgivare.

(Med reservation för öppethållande av bostadshuset med 

anledning av Covid-19)

Uppsala linneanska trädgårdar
Walk and talk på Linnés Hammarby

mailto:bokning%40botan.uu.se?subject=
https://www.botan.uu.se
https://www.google.com/maps/place/Linnaeus'+Hammarby/@59.8175069,17.7760914,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcc06ba92299e7b11!8m2!3d59.8175069!4d17.7760914
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

frukost, lunch, middag, fika, logi, 

 shopping, friluftsaktiviteter.

Plats:  Uppsala med omnejd.

Tidsåtgång : Flexibelt.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Flexibelt.

Tillgänglighetsanpassning:  Beror på 

vilka sevärdheter som väljs. Vi gör vårt 

bästa för att anpassa turerna så att alla 

kan vara delaktiga!

Språk utöver svenska:  Engelska, 

 finska, franska, tyska, japanska, ryska  

m fl. språk.

Bokning och information

Företag:  Uppsala slow tours/Uppsala-

guide.com.

Telefonnummer:  +46 708–55 66 22.

E-post:  contact@uppsalaguide.com

Webb:  uppsala-slow-tours.com

Att få djupa upplevelser och livslånga minnen. Det är inte 

alltid lätt när tidsschemat är pressat och sevärdheterna 

många. Därför har vi skapat ”Uppsala slow tours”. En 

uppmaning till våra gäster att ta sig tid att uppleva Uppsala i 

en atmosfär av lugn och ro. 

Väljer ni att spendera två dagar med en övernattning så 

hinner ni strosa utan att stressa till Gunillaklockan kl 21 och 

lyssna till dess 151 slag, som vi uppsalabor har gjort varje kväll 

under hundratals år! Äta frukost med trädgårdsmästaren 

i Linnéträdgården och uppleva blommorna, fjärilarna och 

fåglarna, innan andra besökare släpps in! Linné själv sätter 

sig ned en stund, berättar om sitt liv och kärlek till naturen. 

En stilla promenad till domkyrkan, som upplevs såväl med 

guide som enskilt. Tid för samtal och reflektioner.

Kanske ni väljer att låta vikingen Ulf visa sina förfäders 

gravar längs Fyrisåns stränder. Höra om Uppsalas mord 

och mysterier berättade av en deckarförfattare. Fika på 

Ofvandahls. Sitta ned med studenterna på universitetets 

trappa. Äta middag i ett botaniskt orangeri med dans och 

musik från svunna tider.

Hör av dig så skapar vi det upplägg som passar din grupp 

bäst!

Med Uppsala slow tours är möjligheterna många och lugnet 

din vän!

Uppsala slow tours
Uppsala slow tours – Guidningar med guldkant!

mailto:contact%40uppsalaguide.com?subject=
http://www.uppsalaguide.com/sv/Upptakt.html
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

frukost, lunch, middag, fika, logi, för-

medling av friluftsaktiviteter.

Plats:  Uppsala med omnejd.

Tidsåtgång : Anpassat efter gruppens 

önskemål.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Beror på vilka 

sevärdheter som ska ses. Det mesta är 

möjligt.

Tillgänglighetsanpassning:  Beroen-

de av valt upplägg. Vissa historiska 

byggnader är inte anpassade för 

rullstolar men turen läggs upp för att 

ändå ge den rikast möjliga upplevelsen. 

Anpassade turer finns bland annat för 

synskadade.

Språk utöver svenska:  Engelska,  finska, 

franska, tyska, italienska, japanska, 

ryska m fl. språk. 

 

Bokning och information

Företag:  Uppsalaguide.com.

Telefonnummer:  +46 708–55 66 22.

E-post:  contact@uppsalaguide.com

Webb:  uppsalaguide.com 

Tillsammans med oss bygger du det perfekta uppsalapaketet 

för din grupp! Du väljer delarna – vi tar hand om resten!

Blommorna, livet och Linné? I Uppsala finns trädgårdarna 

och naturen som inspirerade Blomsterkungen. Fika eller 

måltid bland blommorna? Allt är möjligt – även att träffa 

Linné själv!

Upplev vikingarna och deras förfäder. Unika runstenar, 

museer, båtgravarna i Vendel och Gamla Uppsala högar. 

Historieboken blir levande med våra vikingaguider!

Universitetens Uppsala. Från Celsius termometer till Linnés 

latinska namn. Betty Pettersson – Sveriges första kvinnliga 

student. Carolina Redivia med Silverbibeln. Låt dina gäster 

bli uppsalastudenter för en dag!

Domkyrkan! Gustav Wasa, Johan III, Den Heliga Birgitta 

– alla kommer de till liv när våra kunniga guider öppnar 

portarna till Nordens största kyrka!

Uppsala slott, Botan, Bror Hjorts hus. Författarnas Uppsala. 

Kvinnornas Uppsala. Musikens Uppsala. Våra guider visar 

och berättar med humor och inlevelse!

En kombination med Skokloster, Sigtuna, Österbybruk? Vi 

ordnar det!

Vi har en gedigen erfarenhet av bussgrupper! Vi bor här 

och vet vad som gällt och gäller i Uppsalas gatunät från 

Drottning Kristinas tid till dagen då din bussgrupp anländer.

Uppsalaguide.com
Bygg ditt eget uppsalapaket

mailto:contact%40uppsalaguide.com?subject=
http://www.uppsalaguide.com/sv/Upptakt.html
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Frukost, lunch, mid-

dag, logi.

Plats:  Odinslund 3, Uppsala.

Tidsåtgång : 60–180 minuter.

Säsong:  Hela året förutom juli.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Högst 87 gäster, 

inget minimum men gruppen måste 

förboka.

Tillgänglighetsanpassning:  Tillgäng-

lighetsanpassad.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Villa Anna.

Telefonnummer:  +46 18–580 20 00.

E-post:  info@villaanna.se

Webb:  villaanna.se

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Villa Anna är ett personligt hotell i liten skala som präglas 

av ett varmt bemötande, hemtrevlig känsla och stora 

smakupplevelser.

För den som kliver in i Villa Annas värld för allra första 

gången är upplevelsen ofta trolsk. Här råder helt enkelt en 

skön atmosfär som får dig att bromsa in och njuta.

Byggnaden ritades av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, 

arkitekterna bakom Grand Hotel i Stockholm, på uppdrag av 

brukspatron Carl Edward Ekman. Året var 1874 .

Området kring Villa Anna har namnet Odinslund och 

allén, som är anlagd av botaniker Carl von Linné, är ett 

av Uppsalas äldsta promenadstråk. Det åtråvärda läget 

mitt bland historiska byggnader som Domkyrkan, Uppsala 

Universitet och Gustavianum är unikt. Kort gångväg även till 

Uppsala slott och botaniska trädgården.

De eleganta rummen och sviterna är sobert inredda och 

efter en god nattsömn väntar en storslagen frukost. I 

rummen finns en ekologisk, svensktillverkad huvudserie. 

Hotellet har också en av Nordens bästa restauranger, bar, 

vinkällare och konferenslokaler.

Villa Anna arbetar i stor utsträckning med ekologiska och 

närproducerade råvaror och värnar om en god djurhållning.

Villa Anna
Upplevelse kring mat och dryck samt rum och frukost

mailto:%03info%40villaanna.se?subject=
https://www.villaanna.se
https://www.google.com/maps/place/Villa+Anna/@59.8568521,17.6290833,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465fcbf16b8c993d:0xd5bf3709eda0d84a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.8568685!4d17.6316197
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Aktivitetsfakta 

Typ av aktivitet:  Guidad tur/visning, 

frukost, lunch, middag, fika, logi, shop-

ping.

Plats:  Viks mur 29 755 91, Uppsala.

Tidsåtgång : 90 minuter.

Säsong:  Hela året.

Målgrupp:  Lämplig för alla. 

Antal min/antal max:  Guidning erbjuds 

för grupper mellan 8–20 personer.

Tillgänglighetsanpassning:  Guid-

ningen av slottet är ej tillgängligt med 

rullstol men vi kan erbjuda presentatio-

nen i föreläsningsform.

Språk utöver svenska:  Engelska.

Bokning och information

Företag:  Wiks Slott.

Telefonnummer:  +46 186–11 66 60.

E-post:  wiks.slott@regionuppsala.se

Webb:  regionuppsala.se/wiksslott

Sociala medier:  Facebook, Instagram.

Hitta hit!

Ett slott, en strand och en naturpark. Människor har i 

alla tider dragits till området runt Wiks slott. Så är det 

fortfarande och det är inte så konstigt. Här finns vacker 

natur, vatten och badplatser, öppna betesmarker och ett 

lugn som är svårt att hitta på andra platser. 

Wikområdet med Wiks slott har varit ett resmål i trakter 

vida omkring Balingsta socken i över 800 år, då den 

äldsta registrerade bebyggelsen dateras till 1200-talet. 

Slottsbyggnaden är en av Sveriges bäst bevarade 

medeltidsborgar och omgärdas av ett stort naturområde med 

badstrand, äppellund, kojbyggarland och vandringsleder. 

Vi erbjuder logi i hotellrum på området, fika, frukost, lunch 

och middag i vår kravmärkta restaurang och i vår shop 

kan du hitta vår egen äppelmust, honung från bikupor på 

området och utvalda inredningsdetaljer. 

Vi erbjuder historiska guidningar av slottet och området 

med intressanta teman t. ex “Sagor och sägner” och 

“Kvinnorna på Wik”.

Wik är den perfekta platsen för ett långt besök med 

övernattning eller en dagsutflykt och du är varmt 

välkommen året runt!

Wiks Slott
Bussresor till Wiks Slott

mailto:wiks.slott%40regionuppsala.se?subject=
https://regionuppsala.se/wiksslott
https://www.google.com/maps/place/Wik's+Castle/@59.7361893,17.4595446,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x465fb4e44bb01b93:0xdce5ea33e258ee75!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.7361893!4d17.4617386
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