The Essence of Sweden
get here at vastmanland.se

Vildmarken

Åar, sjöar och öar

Västmanland är Europas närmaste vildmark med mindre än en
timme från Västerås stad och bara 90 minuter från Stockholm.
Här får besökarna ta del av vidsträckta landskap och djupa
oförstörda skogar. Regionen är speciellt attraktiv för aktiva
familjer och här ﬁnns turistföretag som erbjuder allt från guidade
turer till prisbelönt älgsafari.

I Västmanland ﬁnns hundratals sjöar och vattendrag med
utmärkt ﬁske. Bävern lever i många av de små skogssjöarna
och det ﬁnns ﬂera företag som erbjuder bäversafari och som
hyr ut kanoter.

Svartådalen, som ligger i hjärtat av Västmanland, är känd för
sitt rika fågelliv, sina våtmarker och skogar. Det här är en miljö
som erbjuder fantastiska fotomöjligheter.

Den anrika och en gång mycket viktiga transportleden
Strömsholms kanal har 26 slussar som är manuellt manövrerade.
Kanalen har en fallhöjd på 100 meter och erbjuder en fantastisk kanotupplevelse.

Regionen är en idealisk destination för ﬁskeentusiaster, fågelskådare och botaniker och för aktiviteter som vandring, cykling
eller kanot. Tack vare Västmanlands geograﬁska placering kan
man här också ﬁnna ett rikt och ovanligt växtliv.

Mälaren sträcker sig hela vägen till Stockholms skärgård och
med sina tusentals småöar är Mälaren populär bland båtägare
och badentusiaster. Det ﬁnns båt- och sightseeingturer
som avgår från Västerås hamn till många av öarna i Västerås
skärgård, bland annat till Östra Holmen som är en populär
baddestination.

Wilderness
Västmanland is Europe’s closest wilderness. Less than an hour
from the city of Västerås, and only 90 minutes from Stockholm, vast
landscapes and deep unspoiled forests offer great opportunities
for visitors. The region is particularly attractive for active families.
Tour companies offer everything from guided hikes to award winning
moose safaris.

The rivers, lakes and islands
Västmanland boasts hundreds of lakes and rivers offering splendid
ﬁshing, and scores of nature reserves and national parks. Beaver
can be found in many of the small forest lakes and there are several
companies offering Beaver Safaris and canoe rentals.

The Svartådalen (“Black River Valley”) area in the heart of Västmanland
is famous for its wealth of bird species and the wetlands and forests
offer some great photo opportunities. This is an ideal destination
for ﬁshing enthusiasts, birdwatchers and botanists, and for hiking,
swimming, cycling or canoeing. In the northern parts of the region
the important biological boundary with northern Sweden is found.
This beautiful area supports an unusual combination of southern and
northern ﬂora.

The old and once very important Strömsholm’s Canal with 26 locks,
rises over 100 meters and offers an unusual canoeing experience. All
locks are operated manually.
Lake Mälaren stretches all the way out to the Stockholm archipelago
and with thousands of small islands in the region it is a popular area
for boating and swimming. A number of boat trips and sightseeing
tours set sail directly from Västerås city harbor to the islands in
the Västerås archipelago. Östra Holmen, a favorite for swimming, is
serviced by ferry.

Industrihistoria

Stadsliv

Västmanlands industrihistoria sträcker sig tillbaka till början
av 1300-talet, när järnmalmen först började brytas. Många av
de magniﬁka herrgårdarna, en gång i tiden byggda för brukspatronerna, erbjuder idag ett komfortabelt boende på landsbygden.

Västerås är en ﬁn sommarstad med tusenåriga anor och en
befolkningsmängd på drygt 140 000 invånare. Här kan du färdas
i tiden genom att utforska Anundshög med sina forntida gravhögar och stenskepp, vandra längs Kyrkbacken eller besöka
Vallby friluftsmuseum.

Västmanlands industrihistoria erbjuder många spännande besöksmål: Sala Silvergruva, också känt som Sveriges skattkista,
hade sin storhetstid under 1500-talet. Du kan också besöka
världens äldsta bevarade oljerafﬁnaderi Oljeön som ligger i
Ängelsberg. Här hittar du också en välbesökt skulpturpark, där
nya skulpturer tillkommer varje år.
Industrial heritage
Västmanland’s industrial heritage dates back to the beginning of the
14th Century, when iron ore was ﬁrst mined. Many of the magniﬁcent
Manors that today provide visitors with comfortable countryside
accommodation were originally built for the owners of these industries.
During the 16th Century the silver mine at Sala generated enormous
wealth. The industrial heritage of the region provides some fascinating
excursions. Visitors to the old silver mine at Sala, once known as
“Sweden’s treasure trove”, can explore the mine workings 155 meters
underground. You can visit the site of the world’s oldest intact oil
reﬁnery Oljeön (”Oil Island”) in Ängelsberg. Here you also ﬁnd a popular
Sculpture Park, where different artists display their sculptures from
year to year.

Här ﬁnns ett kongresscenter och ett antal arenor för större
evenemang. Staden är också ett mycket bra exempel på en
medelstor svensk industristad som växte och frodades under
det svenska folkhemmets storhetstid. Det imponerande industriarvet vid Kopparlunden och Karlsgatan, det modernistiska
stadshuset, biblioteket och typiska funkislägenheter och
efterkrigstidens shoppingcenter i betong är exempel från
denna intressanta tid i svensk historia.
City life
Västerås is a thousand year old city with a population of over 140 000
people. Step back in time at the graves and stone ships at Anundshög
or experience how people used to live at Kyrkbacken (“Church Hill”)
or the outdoor museum“Vallby Friluftsmuseum”.
Västerås is also a great example of a typical medium sized Swedish
industrial town that grew and ﬂourished during the time when the
famous Swedish welfare system, known as ”The middle way”, emerged.
The majestic industrial heritage at Kopparlunden and Karlsgatan, the
modernistic town hall, the library, functionalistic apartment buildings
and post war concrete malls are some examples of sites from this
interesting period of Swedish history.

Sidnummer & nummer på kartan Page number & number on the map
6 Historiska guidningar vid Anundshög Guided tours at Anundshög – Sweden's largest burial mound
7 Oljeön – världens äldsta bevarade oljeraffinaderi Oljeön (“oil island”)–the world’s oldest preserved oil refinery
8 Paramotortandem Paramotor Tandem
9 Tandemflygning Tandem Flight
10 Sala Silvergruva – guidade visningar Sala Silvermine–guided tours
11 Höghöjdsbana vid Sala Silvergruva High Wire Adventure Track at Sala Silvermine
12 Bäversafari och älgsafari – kvällsturer Beaver Safari or Moose Safari in the evening
13 Vargsafari Wolf Howling Tour
14 Paddling i storskogen Canoeing in the deep forest
15 Picknick i fårhagen Picnic with the sheep
16 Folkhemsturen “Sweden, the middle way”
17 Guidade vandringar i Arboga Guided tour at the medieval town Arboga
18 Upplev Sveriges första Actionbad! Experience Sweden’s first Action Waterpark!
19 Bil- & Teknikhistoriska Samlingarna i Köping Exhibition of Cars and Technical History
20 Kungsbyn Djurpark – här lär du känna djuren! Kungsbyn Animal Park – here you get to know the animals!
21 Engsö Slott och Café Engsö Castle and Café
22 Saluhallen Slakteriets matsafari Food Safari at Saluhallen Slakteriet Market Hall
23 Must- och Ciderprovning Cider and Single Variety Apple Juice Tasting
26 Utomhusmatlagning i Svartådalen Outdoor cooking
27 Bonde för en dag Be a farmer for a day
28 Bäversafari i skymningen – en riktig naturupplevelse Beaver Safari–a real nature experience
29 Älgsafari – möt den svenska nationalsymbolen i sitt vilda tillstånd Moose Safari–meet the Swedish national symbol in the
wild
30 Bushcraft- och överlevnadskurs Bushcraft
31 Familjeexpedition Family Expedition
32 Kajak- eller Kanadensarturer på Strömsholms kanal Kayaking and Canoeing on Strömsholms Canal
33 Kajakpaddling på Mälaren Kayaking on Lake Mälaren
34 Upplev Mälaren från en RIB-båt Enjoy Lake Mälaren on a High Speed Boat
35 Flyboard Flyboard
36 B&B = Beaver & Breakfast
37 Spana efter bäver i Svartådalen Beaver Safari in Svartådalen
38 Macro Photography Workshop – Insects
39 Macro Photography Workshop - Mushrooms
40 Landscape Photography Workshop
41 Gårdsjö Älgpark Gårdsjö Moose Park
42 Vinterpaddling Winter paddling
43 Vargspårningsturer och Långfärdsskridskoturer Wolf Tracking Tours and Ice Skating Tours
44 Skidtur i djurens spår Ski Tour in animal tracks
45 Vinterturer på frusna sjöar Winter Adventures on the frozen lakes
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Datum, tider och priser i broschyren gäller 2018. Med reservation för ändringar.
Dates, times and prices are valid for 2018. The information provided might be subject for changes.
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Historiska guidningar vid Anundshög
Guided tours at Anundshög – Sweden's largest burial mound

Historisk guidning på Anundshögsområdet och närliggande
åsparti mot Tibble
Vandringen omfattar Anundshög, skeppssättningarna,
runstenen, Eriksgatan, vadstället, Jutekärret,
järnåldersgravarna på åsen, labyrinten, rustkammaren,
platsen för slaget vid Badelunda år 1521 med mera som är av
intresse för våra besökare.
Dag och tid: Onsdagar 13 juni–29 augusti. För exakta tider
ring Västerås Turistbyrå eller titta på Anundshögs hemsida
www.anundshog.se. Start vid Café Anund kl 18.00. Turen tar
ca 1,5–2 tim.
Historisk guidning på Anundshögsområdet
Denna vandring omfattar Anundshög, skeppssättningarna,
runstenen, Eriksgatan och vadstället. Dessutom berättar
guiden om Jutekärret, labyrinten, rustkammaren, platsen för
slaget vid Badelunda år 1521 med mera som är av intresse
för våra besökare.
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Historical guiding on Anundshögs area and the surrounding
ridge
This tour includes Anundshög, the ship settings, an
important runestone, the tour the new selected king made
passing Anundshög, the 2000 year old labyrint, an old armory
for the soldiers at Badelunda and other things that are of
interest for the visitors.
Day and time: Wednesdays June 13–August 29. For specific
times please contact Västerås Tourism Information Center or
see the homepage of Anundshög www.anundshog.se.
Historical guiding on Anundshögs area
This tour includes Anundshög, the ship settings, an
important runestone, the tour the new selected king made
passing Anundshög and a ford. Besides that the guide will
talk about other things of importance that has happend in
this area.

Dag och tid: Dagligen 27 juni–5 augusti. För exakta tider ring
Västerås Turistbyrå eller titta på Anundshögs hemsida
www.anundshog.se. Start vid Café Anund kl 14.00. Turen tar
ca 1 tim.

Day and time: Daily June 27–August 5. For specific times
please contact Västerås Tourism Information Center or see
the homepage of Anundshög www.anundshog.se. English
speaking guide.

Praktisk information
Aktör: Badelunda Hembygdsförening, Västerås
Pris: 60 kr/pers. Barn upp till 16 år går gratis i målsmans
sällskap.
Bokning: Boka på tfn 021-39 01 00 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.anundshog.se
Foto: Västerås stad

Information
Operator: Badelunda Hembygdsförening, Västerås
Price: SEK 60 per pers. Children under 16 years free of
charge accompanied by an adult.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)21 39 01 00 or at a
Tourist Information Centre.
For more information: www.anundshog.se
Photo: Västerås stad

Oljeön – världens äldsta bevarade oljeraffinaderi
Oljeön (“oil island”)–the world’s oldest preserved oil refinery

August Ålund hette den envise mannen som fick den galna
idén att starta oljeraffinering i Bergslagen. Efter en tids
entusiastiskt experimenterande – och några explosioner –
byggde Ålund år 1875 sin fabrik på Barrön (Oljeön) utanför
Ängelsberg. Det var från den här lilla ön och denna märkliga
fabrik som de svenska hushållen och industrin fick sin
lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen under 50 års
tid. På ön finns åtta bevarade byggnader, däribland
raffinaderiet, ett kokhus och ett bostadshus.
I dag kan man besöka ön efter en färd på knappt 300 m med
färjan Petrolia och höra någon av de kunniga guiderna
berätta historien om Ålund och hans fabrik.
Oljeraffinaderiet är det äldsta bevarade i världen och är
byggnadsminnesförklarat. Svenska Industriminnesföreningen utsåg Oljeön till Årets Industriminne 1999.
Nyhet! Kvällsvandringar med dramatiserade inslag; upplev
hur livet på ön var när fabriken var igång. Fika i fabriken efter
vandringen.

August Ålund was the man with the crazy idea of establishing
an oil refinery in Bergslagen. After some experimentation and
a number of explosions, he finally built his factory on Oil
Island outside Ängelsberg in 1875. For the following fifty
years, Engelsberg Oljefabrik (oil factory) produced lamp oil,
grease for weapons and machines, and kerosene.
There are eight buildings preserved on the island, including
the factory, the cookhouse and the residence. The Oil refinery
is the oldest preserved refinery in the world and in 1999 the
oil factory was chosen by the Swedish Industrial Monuments
Association as Monument of the Year. Today the factory is a
part of the Ecomuseum and is owned by Preem AB.

Praktisk information
Aktör: Fagersta Turism
Dag och tid: Alla dagar 23/6-19/8 kl. 11.30 och 14.00 samt
förkortad visning kl. 15.30 på lör och sön. Lör och sön
12/5-17/6 och 25/8-30/9 kl. 14.00. Kvällsvandringar ons
11/7, 18/7, 25/7, 1/8 och 8/8 kl. 17.30.
Mötesplats: Vid färjeläge nedanför stationshuset i
Ängelsberg.
Pris: Vuxen 80 kr och den kortare turen på lör och sön 60 kr,
15 år gratis i vuxens sällskap. I priset ingår guidad visning på
svenska. Engelsk och tysk audioguide finns.
Bokning: Boka på tfn 0223-131 00, på en turistinformation
eller på www.stromsholmskanal.se
För mer information: www.fagersta.se/turism/oljeon

Information
Operator: Fagersta Turism
Day and time: Every day June 23 - August 19 at 11.30 am and
14.00 (2 pm) and Sat and Sun a shorter tour at 15.30 (3.30
pm). Sat and Sun May 12–June 17 and August 25–September
30 at 14.00 (2 pm).
Meeting point: At the tiny ferry Petrolia, near the trainstation
in Ängelsberg.
Price: Adults SEK 80, the shorter tour on Sat and Sun SEK 60,
15 years with adults free of charge. Guided tour in Swedish,
Audio Guide in English and German.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)223-131 00, at a Tourist
Information Centre or at www.stromsholmskanal.se
For more information: www.fagersta.se/turism/oljeon
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Paramotortandem
Paramotor Tandem
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Välj mellan en tur över brandområdet eller bara flygning över
den makalösa naturen. Vi erbjuder även flygning över Sala/
Silvergruvan från Salanda. Du blir självklart guidad från
luften av piloten, som berättar om det ni ser nedanför.
Detta är en härlig tur! Du svävar långsamt fram på behaglig
höjd och du ser fritt omkring dig, långt fram i horisonten. Hela
flyget spelas in på en go pro-kamera så att du kan bevara
minnet för resten av livet och dessutom visa för andra!
Det är mycket säkert att flyga! Det finns alltid en nödskärm
som kontrolleras inför varje flygning, precis som resten av
utrustningen. Du sitter fastspänd och kan inte trilla ur.
Piloten har stor erfarenhet av att flyga både med och utan
motor. Dock sker flygningen på egen risk.

Choose between a flight over the big fire area
(Hälleskogsbrännan) or just a flight over the incomparable
nature. There is also an option to fly above the town of Sala
and the Silver mine. You will of course be guided during the
flight and hear information about the area. This is a
comfortable ride. Not only for brave ones! This is perfect if
you want to experience something unique or want to give
away the world’s most exciting present to someone special.
The flight is being recorded by a go pro camera, so you can
keep your memory for the future!
It is very safe to fly! There is always an extra chute checked
before every flight, just like the rest of the equipment. You sit
strapped and cannot fall out. The pilot has considerable
experience of flying with and without motor. However, the
flight takes place at your own risk.

Praktisk information
Aktör: de Wilde Outdoor
Dag: Måndag-söndag (när vädret tillåter)
Tid: 07:00–21:00
Mötesplats: Sala Salanda / Öster Vrenninge 106
Pris: 995 kr/10 min, 1495 kr/20 min
Information: Kläder för lite blåsigt väder.
Tillval: Köp av film från flyget 300 kr
Bokning: Via Facebook ”de Wilde Outdoor” eller mail
info@dewildeoutdoor.se
För mer information:www.dewildeoutdoor.se

Information
Operator: de Wilde Outdoor
Day and time: Monday-Sunday (if the weather allows it)
Time: 7 am–9 pm
Meeting point: Sala Salanda / Öster Vrenninge 106
Prices: SEK 995/10 min, SEK 1,495/20 min
Information: Clothing adjusted to the weather. Have an extra
jacket, it's cold up there!
Optional: Buy recording from the flight SEK 300
Booking: Via Facebook “de Wilde Outdoor” or e-mail
info@dewildeoutdoor.se
For more information: www.dewildeoutdoor.se

Tandemflygning
Tandem Flight

Prova på att flyga tandemskärm. Du blir uppdragen med hjälp
av vinsch till minst 300 meter tillsammans med en pilot och
svävar fritt ned till marken. Nedstigningen tar mellan 4 och
15 minuter beroende på väder och vindar. Vi spelar in hela
upplevelsen.

Try tandem flight by vinch. You get pulled up to at least 300 m
together with an experienced pilot. You then descend slowly
toward the ground. The decent takes from four to 15 minutes
depending on the weather. We record the whole experience.

Praktisk information
Aktör: de Wilde Outdoor
Dag: Måndag–söndag (när vädret tillåter)
Tid: 07:00-21:00
Mötesplats: Sala flygfält Salanda
Pris: 895 kr för första flyget. Vill man flyga flera flyg samma
dag 600 kr/per kund
Information: Kläder för lite blåsigt väder.
Tillval: Köp av film från flyget 300 kr
Bokning: Via Facebook ”de Wilde Outdoor” eller mail
info@dewildeoutdoor.se
För mer information: www.dewildeoutdoor.se

Information
Operator: de Wilde Outdoor
Day and time: Monday–Sunday (if the weather allows it)
Time: 7 am–9 pm
Meeting point: Sala airfield Salanda
Prices: SEK 895. SEK 600 for extra flights at the same
occation.
Information: Clothing adjusted to the weather. Have an extra
jacket, it's cold up there!
Optional: Buy recording from the flight SEK 300
Booking: Via Facebook “de Wilde Outdoor” or e-mail
info@dewildeoutdoor.se
For more information: www.dewildeoutdoor.se
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Sala Silvergruva – guidade visningar
Sala Silvermine–guided tours

Sala Silvergruva är en av världens bäst bevarade gruvmiljöer,
såväl ovan som under jord. Gruvan var i drift under närmare
500 år och var tidvis Sveriges viktigaste silverproducent. När
gruvan var i drift använde man sig av tillmakningsmetoden
för att spränga berg, det vill säga att man tände stora brasor
intill bergväggen. Av hettan expanderade berget och sprickor
uppstod. Det upphettade berget kunde man sedan långsamt
hugga bort. På detta vis har man brutit stora bergsalar, djupa
schakt och ett enormt ortsystem – som gångarna i
underjorden kallas. Allt vi ser är ett resultat av människors
muskelkraft, vilket gör intrycket ännu mer imponerande.
Idag tar vi med våra besökare ner i två olika gruvor och har
ett stort utbud av visningar i gruvan och ovan jord.

Sala Silvergruva is one of the world’s best preserved mining
areas both above as well as underground. The mine was
active for about 500 years and it was one of the most
important silver mines of Sweden during its existence. While
working in the underground areas, the miners used the fire
setting method in order to get to the ore. Due to the heat, the
bedrock would expand and when cold again the miners could
excavate small amounts of bedrock and silver ore. Almost all
cavities underground are made with help of this laborious
technique; the galleries, the chambers and the shafts. What
you see in the underground world, is made by skilled miners
and their muscle power. With that in mind, the views get even
more impressive. Today we offer a variety of tours both under
as well as above ground.
Visit our website or contact our booking office in order to
pick the right tour for you and your fellow travelers.

Praktisk information
Aktör: Sala Silvergruva AB
Dag och tid: Se vår hemsida för aktuella visningstider
Mötesplats: Receptionen vid Sala Silvergruva
Pris: från 195 kr/vuxen, 95 kr/barn, beroende på
visningsalternativ
Information: Temperaturen är ca 2+°C året om, varma kläder
och stadiga skor rekommenderas.
Bokning: Boka på telefon 0224-677260, på en
turistinformation eller online.
För mer information: www.salasilvergruva.se

Information
Operator: Sala Silvergruva AB
Day and time: We are open all year round; please visit our
website in order to plan your visit.
Meeting point: Reception at Sala Silvergruva
Price: from SEK 195/adult, SEK 95/child, depending on which
alternative you pick.
Information: The temperature is about 2+°C all year round;
bring warm clothes and comfortable boots.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)224-677260, at a Tourist
Information Centre or online.
For more information: www.salasilvergruva.se
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Höghöjdsbana vid Sala Silvergruva
High Wire Adventure Track at Sala Silvermine

Vid Sala Silvergruva finns en av Sveriges mest spännande
höghöjdsbanor. Banan är vackert belägen och omgiven av 40
meter höga klippväggar. Den består av flera spännande
moment med linbanor, hängbroar, repstegar och andra
utmaningar på hög höjd. Detta är en perfekt aktivitet för alla
som är sugna på ett riktigt äventyr. Inga förkunskaper krävs.

In the southern area of the mine lies one of Sweden’s most
exciting and beautifully situated adventure courses, with
several stimulating features such as ropeways, hanging
bridges and other challenges at high altitudes. This is the
perfect activity for visitors looking for a real adventure.

Praktisk information
Aktör: Sala Silvergruva
Dag och tid: Se vår hemsida för aktuella tider.
Mötesplats: Informationen vid Sala Silvergruva
Pris: 250 kr/person för höghöjdsbanan, 50 kr för linbanan.
Information: Minsta ålder 12 år i sällskap av en vuxen som
också klättrar. Minsta vikt 40 kg, maxvikt 110 kg, minsta
längd 150 cm.
Bokning: Boka på tfn 0224-677260, online eller på en
turistinformation.
För mer information: www.salasilvergruva.se

Information
Operator: Sala Silvergruva
Day and time: Please see our website for current information
Meeting point: The mine information
Price: SEK 250/person for the Adventure Track, SEK 50 for
the Zip-line.
Information: Minimum age for climbing is 12 years. Children
under the age of 15 years need to be accompanied by an
adult that is also climbing. Min. weight: 40 kg, max. weight:
110 kg, min. length: 150 cm. All participants must either
speak and understand the Swedish or English language.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)224 67 72 60 or at a
Tourist Information Centre or online.
For more information: www.salasilvergruva.se
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Bäversafari och älgsafari – kvällsturer
Beaver Safari or Moose Safari in the evening

Bäversafari
Bävern är ett fascinerande djur som är svår att få syn på på
nära håll. Har du sett en bäver någon gång? Följ med våra
kunniga guider till en stilla sjö i skymningen. Vi lyckas nästan
alltid komma nära flera bävrar under en kväll.

Beaver Safari
Join our experienced guides on a silent evening tour on the
lake. We get close to several of these shy animals almost
every time. The peacefully winding waterways of the pristine
Bergslagen forests are home to one of the most remarkable
mammals of the taiga eco-system, the Beaver.

Älgsafari
Följ med på ett genuint skogsäventyr och möt skogens
konung, den mäktiga älgen. Våra erfarna guider tar dig med
på en oförglömlig resa genom de täta skogarna i Bergslagen,
en region känd för sina många små sjöar, ständigt gröna
skogar och fantastiska djurliv. Vi har sett vilda älgar varje
gång sedan starten 2002.

Moose Safari
Join us for a genuine forest adventure and meet the king of
the forest, the mighty Moose. Our experienced guides will
take you on an unforgettable journey through the dense
forests of Bergslagen, a region known for its many little
lakes, evergreen woods and amazing wildlife.

Praktisk information
Aktör: WildSweden
Dag och tid: Flera avgångar varje vecka mellan april–
september, exakta tider meddelas vid bokning.

Information
Operator: WildSweden
Day and time: Several departures every week from April to
September exact times will be announced at booking.

Mötesplats: Älgsafari: Kolarbyn, 3 km sydost om
Skinnskatteberg. Bäversafari: Karmansbo smedja, vid bron.
Pris: Vuxen 1 450 kr, barn t.o.m. 15 år 725 kr. Åldersgräns
8 år. Ingår i priset: Bäversafari: Guidad tur i gummibåt med
elmotor, flytväst, vildmarksmiddag.
Älgsafari: Guidad tur och vildmarksmiddag.
Information: Bäversafari: Vi åker gummibåt med elmotor på
bäversafarin. Deltagande bör kunna simma. Älgsafari:
Deltagande bör kunna vandra i skogen utan problem.
Nivå: lätt/medium.
Bokning: Boka på tfn 070-610 61 50 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.wildsweden.se
Foto: Jan Nordström

Meeting point: Moose safari: Kolarbyn Ecolodge, 3 km SouthEast of Skinnskatteberg. Beaver safari: Karmansbo
Lancashire Forge, at the bridge.
Price: Adult SEK 1,450, children up to 15 years SEK 725. Age
limit 8 years. Included in the price: Beaver safari: Guided tour
by boat with electric engine, life jacket, outdoor dinner.
Moose safari: Tour leader and outdoor dinner.
Information: Beaver safari: Participants should be able to
swim. Moose safari: Participants should be able to walk in
the forest without difficulties. Walking level: easy/medium
Booking: Pre-book by phone +46(0)70 610 61 50
or at a Tourist Information Centre.
For more information: www.wildsweden.com
Photo: Jan Nordström
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Vargsafari
Wolf Howling Tour

Följ med på en lärorik naturupplevelse där du har stora
chanser att höra vargar yla på natten. Övernattning i tält i ett
vargrevir. Våra guider tar dig med ut i skogen för att spåra,
lyssna och spana efter vargar och de lyckas med stor
hängivelse förmedla känslan av närheten till naturen och
vargens närvaro.
Tänk dig att du är ute mitt i natten och sitter på en kulle i en
mörk skog. Månen skiner mellan grantopparna och allt är
knäpptyst. Plötsligt ylar en ensam varghanne. Från andra
sidan sjön svarar hela vargfamiljen. Under några minuter fylls
hela skogen med ett intensivt ylande. Sedan blir det
knäpptyst igen.
En vargsafari kan bli en upplevelse för livet.

Join our popular Wolf howling tour and spend a night in a tent
inside the Wolf territory. For many of our guests, this is the
real highlight of their visit to Sweden. You have a good
chance to hear the Wolves howl at night. If chances arise, our
guides will also take you to try to see the Wolves from a
distance. Although we rarely see Wolves it does happen every
now and then.
We travel together by foot and by car in small groups under
skilled guidance in one of Sweden’s Wolf territories. We eat
dinner together by the open fire and accommodate in a
canvas tipi tent with sleeping bags right in the middle of the
wild and lush Wolf territory.

Praktisk information
Aktör: WildSweden
Dag och tid: Utvalda torsdagar juli-september
Mötesplats: Pensionat Udden, Skinnskatteberg.
Pris: 2 750 kr per person. Åldersgräns 15 år. I priset ingår:
guide, föreläsning om varg med vargforskare, övernattning,
vildmarksmiddag och fika dag 1, brunch på pensionat dag 2.
Information: Deltagande bör kunna vandra i skogen utan
svårigheter. Nivå: Medium.
Bokning: Boka på tfn 070-610 61 50 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.wildsweden.se
Foto: Jan Nordström

Information
Operator: WildSweden
Day and time: Selected Thursdays July to September.
Meeting point: Pensionat Udden, Skinnskatteberg
Price: SEK 2,750/person. Included in the price: Tour leader,
lecture on the wolf by wolf researcher, lodging. Outdoor
dinner day 1. Brunch at a guesthouse located in the edge of
the wolfterritory day 2.
Information: Participants should be able to walk in the forest
without difficulties. Walking level: medium.
Booking: Pre-book by phone +46(0)70 610 61 50 or at a
Tourist Information Centre.
For more information: www.wildsweden.com
Photo: Jan Nordström
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Paddling i storskogen
Canoeing in the deep forest

Välkommen till Ulvsbomuren. I Västmanlands storskogar, två
timmar väster om Stockholm, möts vildmark och lantliv. På
gården sätts de lokala smakupplevelserna i främsta rummet
tillsammans med ett professionellt värdskap och gedigen
kunskap om gårdens omgivande skogar med sitt rika vilt- och
fågelliv. Vi erbjuder kanotpaddling på en av de fina
skogssjöarna strax norr om gården. Upplev vildmarken från
sjösidan.
Har du tur kanske en älg eller ett rådjur smyger ner till
stranden för att dricka. Ta en paus på den lilla ön och kanske
ett dopp i sjön.
Praktisk information
Aktör: Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv
Dag och tid: Onsdagar 20 juni, 4 och 18 juli, 1, 15 och 29
augusti. Kl. 10.00–16.00.

Plats: Ulvsbomuren, 15 km norr om Ramnäs
Pris: Vuxen 650 kr, barn under 12 år (i sällskap av vuxen)
50% rabatt. I priset ingår: Kanot för 2–3 personer, flytvästar,
lunch och fika att ta med (6 timmar).
Information: Oömma kläder samt vattentäta stövlar eller
kängor. Glöm ej kameran.
Tillval: Trerätters middag och övernattning i gårdens
timmerhus. Tilläggskostnad inkl. moms: Vuxen 850 kr, barn
under 12 år 475 kr. Frukost ingår.
Bokning: Boka på tfn 0220-340 50 eller på
en turistinformation.
För mer information: www.ulvsbomuren.se
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Welcome to Ulvsbomuren. In the deep forests of
Västmanland, two hours west of Stockholm, wilderness
meets rural life. On the farm, you can experience the local
flavour along with professional hosting and extensive
knowledge of the area’s wild- and birdlife. We offer canoeing
in one of the beautiful forest-lakes just north of
Ulvsbomuren. Experience the wilderness from your canoe.
If you’re lucky a moose or a roedeer might sneak down to
the lake for some water. Have your lunch on the little island
and maybe a quick swim.
Information
Operator: Ulvsbomuren Wildlife Safari & Lodging
Day and time: Wednesdays: June 20, July 4 and 18,
August 1, 15 and 29. Time: 10 am–4 pm.

Meeting point: Ulvsbomuren, 15 km north of Ramnäs
Price: Adult SEK 650, children up to 12 years (accompanied
by an adult) 50% discount. Included in the price: Canoes
(each canoe can take 2–3 persons) life jackets, lunch and
snacks to bring along (6 hours).
Information: Comfortable clothes and waterproof boots.
Don’t forget your camera.
Optional: Three-course dinner and lodging in the farm timber
cottages, breakfast included. Additional cost, Swedish VAT
included: Adult, SEK 850, children up to 12 years, SEK 475.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)220 340 50 or at a Tourist
Information Centre.
For more information: www.ulvsbomuren.se

Picknick i fårhagen
Picnic with the sheep

Välkommen till fårgården mitt i den västmanländska
storskogen. Här, mitt bland granar och furor, håller gårdens
pälsfår landskapet öppet och levande. På gården sätts de
lokala smakupplevelserna i främsta rummet tillsammans
med ett professionellt värdskap och gedigen kunskap om
gårdens omgivande skogar med sitt rika vilt- och fågelliv. Följ
med på en picknick i fårhagen. De sällskapssjuka fåren låter
sig gärna klappas. Under sommaren finns här också gott om
lamm. Vi tar med en picknickkorg och hittar ett fint ställe att
slå oss ned på.
Praktisk information
Aktör: Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv
Dag och tid: Onsdagar: 13 och 27 juni, 11 och 25 juli, 8 och 22
augusti kl. 14.00–16.00.

Plats: Ulvsbomuren, 15 km norr om Ramnäs
Pris: Vuxen 175 kr, barn under 12 år (i sällskap av vuxen) 50%
rabatt. I priset ingår en 2 timmars guidad vandring i fårhagen
med picknick att ta med.
Information: Oömma kläder samt vattentäta stövlar eller
kängor. Glöm ej kameran.
Tillval: Trerätters middag och övernattning i gårdens
timmerhus. Tilläggskostnad inkl. moms: Vuxen 850 kr,
barn under 12 år 475 kr. Frukost ingår.
Bokning: Boka på tfn 0220-340 50 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.ulvsbomuren.se

Welcome to the sheepfarm in the middle of the forest. Here,
amidst the firs and pines, the sheep keep the landscape open
and alive. On the farm, you can experience the local flavour
along with professional hosting and extensive knowledge of
the area’s wild- and birdlife. Join us for a picnic in the fields.
The sheep are very social animals and like to be cuddled.
During the summer you will also meet a lot of lambs. We will
find a nice spot where we can sit down and have our picnic.
Information
Operator: Ulvsbomuren Wildlife Safari & Lodging
Day and time: Wednesdays: June 13 and 27, July 11 and 25,
August 8 and 22. Time: 2 pm–4 pm.

Meeting point: Ulvsbomuren, 15 km north of Ramnäs
Price: Adult SEK 175, Children up to 12 years (accompanied
by an adult) 50% discount. Included in the price: a 2 hour
guided walk in the fields and a picnic to bring along.
Information: Comfortable clothes and waterproof boots.
Don’t forget your camera.
Optional: Three-course dinner and lodging in the farm timber
cottages, breakfast included. Additional cost, Swedish VAT
included: Adult, SEK 850, children up to 12 years, SEK 475.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)220 340 50 or at a Tourist
Information Centre.
For more information: www.ulvsbomuren.se
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Folkhemsturen
“Sweden, the middle way”

Folkhemsturen – ”Sweden, the middle way” är en svindlande
tidsresa genom den moderna svenska historien, cirka 1930–
1970. Västerås är en perfekt spegling av denna explosiva tid
och vi tar oss från de klassiska industriområdena i stadens
centrum via en av Sveriges mest sanerade stadskärnor till
välordnade funkisområden och monumentala miljonprogram.
Turen tar 3 timmar och innefattar retrofika, filmvisning på
Elektra Folkets bio, kunnig och engagerad guidning under
resa i veteranbuss. Det finns två ruttalternativ i Västerås.
Antingen åker vi åt väster eller åt öster. Vi inleder på Elektra
Folkets bio med introduktion, fika och film. Det tar ca 1
timme. Sedan åker vi genom staden i en av Svenska
Omnibussföreningens veteranbussar. Oavsett om vi åker åt
väster eller åt öster så beser vi Västerås centrum.

Guided tours in a veteran bus through the modern Swedish
history. This tour gives you an interesting and fun picture of
the history of the Swedish welfare society – “Sweden, the
middle way” – during the 1900s. We explore the industrial
heritage of the town and the modernistic down town, typical
housing areas from the utopian 1930s to the big scale, social
projects of the 1960s and 70s. You also get to know the story
behind the "smorgasboard" and why Swedes are so Swedish.
This is Sweden and the myth of Sweden in a nut shell! There
are two route options in Västerås. Either we go to the west or
the east. Whether we go to the west or to the east, we go
through Västerås city centre. The tours takes 3 hours and
includes a "fika", film, veteran bus and two enthusiastic
guides.

Praktisk information
Aktör: Folkhemsturen, "Sweden, the middle way"
Dag och tid: 25 mars kl. 14-17, 22 april kl. 14-17, 27 maj
kl. 14-17, 10 juni kl. 14-17, 25 juni kl. 18-21, 9 juli kl. 18-21,
23 juli kl. 18-21, 13 augusti kl. 18-21, 26 augusti kl. 14-17,
9 september kl. 14-17, 23 september kl. 14-17, 28 oktober
kl. 14-17, 25 november kl. 14-17.
Pris: 500 kr per person. 10 % rabatt vid gruppbokning
(10 personer eller fler).
Bokning: Boka på www.visitvasteras.se.
För mer information: www.folkhemsturen.se

Information
Operator: Folkhemsturen, “Sweden, the middle way”
Day and time: March 25 at 2 pm-5 pm, April 22 at at
2 pm-5 pm, May 27 at 2 pm-5 pm, June 10 at 2 pm-5 pm,
June 25 at 6 pm-9 pm, July 9 at 6 pm-9 pm, July 23 at
6 pm-9 pm, August 13 at 6 pm-9 pm, August 26 at 2 pm-5 pm,
September 9 at 2 pm-5 pm, September 23 at 2 pm-5 pm,
October 28 at 2 pm-5 pm, November 25 at 2 pm-5 pm.
Price: SEK 500/person. 10% discount for group bookings
(10 people or more).
Booking: Pre-book at www.visitvasteras.se.
For more information: www.folkhemsturen.se
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Guidade vandringar i Arboga
Guided tour at the medieval town Arboga

Guidning i Arboga Bryggerimuseum
Visning i Sveriges enda bevarade träbryggeri. Ni får veta mer
om äldre tiders sätt att brygga öl, tillverkningssätt, ölhistoria
samt se alla de redskap som förr användes för att tillverka
denna dryck.
Praktisk information
Aktör: Arboga Bryggerimuseum
Mötesplats: Skandiagatan 3, Arboga
Dag och tid: Måndagar 25 juni–6 augusti 17.30
Pris: 50 kr per person, barn under 15 år fritt i målsmans
sällskap
Biljetter: Arboga Bryggerimuseum och Arboga Museum

Historisk stadsvandring i Arbogas stadskärna
Med humor och värme tar vår stadsguide er med på en
spännande resa i Arbogas historia. Lyssna till berättelser om
fransiscanermunkarnas ankomst till Arboga, Gustav Vasas
tid i Arboga, om dottern Cecilias skandalomsusade liv.
Praktisk information
Aktör: Arboga turistbyrå
Mötesplats: Entrén Heliga Trefaldighets kyrka
Dag och tid: Tisdagar och torsdagar 3 juli–16 augusti 17.30
Pris: 50 kr per person, barn under 15 år fritt i målsmans
sällskap
Biljetter: Arboga turistbyrå, Heliga Trefaldighets kyrka

Arboga is one of Sweden’s oldest towns and was early on a
place of importance in the country. Sweden’s very first
parliament took place here in 1435. Arboga today contains
much that reminds us of the rich history. The well preserved
heart of town, classed as an area of international interest is
just one example. The old wooden buildings and cobblestone
streets and the river give Arboga it’s special atmosphere.
Guided tours of the medieval town Arboga are offered
regularly in the summer months.

Information
Operator: Arboga Tourist Information Centre
Meeting point: The entrance at Heliga Trefaldighets kyrka
(The Church of the Holy Trinity), Stora Torget (Main Square).
Day and time: Wednesdays July 4–August 15 at 10.30 am
Price: SEK 50/person, children under 15 years free of charge
accompanied by an adult.
Tickets: Arboga Tourist Information Centre, Heliga
Trefaldighets kyrka (The Church of the Holy Trinity)
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Upplev Sveriges första Actionbad!
Experience Sweden’s first Action Waterpark!

Hjärtat slår ett hårdare slag när du tar steget ut. Rushen i
magen känns direkt på pulsen. Blodet i ådrorna strömmar
lika snabbt som vattnet i den brantaste bana du åkt.
Det här kallar vi badrenalin.
Kokpunkten, som du hittar i det snart 100 år gamla
ångkraftverket intill Mälaren i Västerås, är exempelvis
ensamt i Norden om att ha en parallellrutschkana där
badgästerna kan åka parallellt med varandra och tävla på tid.
Fokus ligger på att skapa pulshöjande och adrenalinstinna
situationer genom att tillföra hastighet och utmaningar.
Totalt består badet av mer än en halv kilometer rutschkanor
förlagt över åtta våningar.
Med hjälp av digital projiceringsteknik förändrar
Kokpunkten badmiljön, så badgästerna kommer därmed att
få uppleva hur badet förändras flera gånger om året.

Your heart beats faster as you take the plunge. The rush in
your stomach matches your pulse. The blood in your veines
flows as fast as the water in the steepest slide you’ve ever
ridden.
Kokpunkten is Sweden’s first action waterpark: A unique
experience, with its specially designed attractions spread
over eight floors in the iconic former thermal power station in
Västerås.

Praktisk information
Aktör: Kokpunkten
Besök hemsidan för aktuell information:
www.kokpunkten.se.
För priser och paket, kontakta Kokpunkten på
info@kokpunkten.se eller 021-448 55 00
Öppettider:
Måndag–fredag 11:00–21:00
Lördag–söndag 10:00–20:00
För mer information: www.kokpunkten.se

Information
Operator: Kokpunkten
Please visit www.kokpunkten.se for current information.
For prices and packages, contact Kokpunkten at
info@kokpunkten.se or +46 (0)21-448 55 00.
Opening hours:
Monday–Friday 11 am–9 pm
Saturday–Sunday 10 am–8 pm
For more information: www.kokpunkten.se
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Bil- & Teknikhistoriska Samlingarna i Köping
Exhibition of Cars and Technical History

Köping lever teknikhistorien! I vackra gamla lokaler där en
gång Köpings Mekaniska Verkstad höll till finns stiftelsen
Bertil Lindblads fina fordonssamling. Här ställs legendariska
bilmärken som Bugatti, Voisin, Pierce-Arrow och PanhardLavassor ut.
Odödliga klassiker som Cadillac, Bentley och Rolls Royce
finns representerade. Ett stort antal motorcyklar från tidigt
1900-tal och framåt visas. En 15 tons dieselmotor från 1905
samt en mängd teknikhistoriska föremål att beskåda. Allt
presenterat i miljöer med tidstypiska detaljer.
Här kan man också bekanta sig med en gammal bilverkstad
från 1920-talet. Dessutom finns här en utställning om Volvos
växellådtillverkning i Köping.
Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping är ett
levande museum i ständig förändring. De permanenta
samlingarna kompletteras med inlånade privata fordon och
föremål som byts ut då och då.

Technical History is alive in the town of Köping! Bertil
Lindblad’s nice vehicle collection is housed in a beautiful old
industrial building on Glasgatan 19. Legendary brands such
as Bugatti, Voisin, Pierce-Arrow and Panhard-Lavassor are
on display.
Immortal classics like Cadillac, Bentley and Rolls Royce are
also represented, as well as a large number of motorbikes
from the early parts of the 20th Century. All presented in
environments typical for the era.
See the impressive 15 ton diesel engine from 1905 and
numerous historical technical objects. Get familiar with a
1920-ies garage. Apart from this, Volvo offers a historical
exhibition which shows how important Köping was in the
early days of the company.
The Exhibition of Cars & Technical History in Köping is
constantly changing. Temporary exhibitions with private
vehicles and objects add to the permanent collections.

Praktisk information
Aktör: Bil- & Teknikhistoriska Samlingarna
Dag och tid: Maj–oktober: tisdag–lördag kl 11.00–16.00.
Under juni, juli och augusti även söndagar kl. 11.00–16.00.
Mötesplats: Bil- & Teknikhistoriska Samlingarna, Glasgatan
19, Köping.
Pris: 60 kr
Audioguider: Berättar både spännande historier och fakta.
På svenska, engelska, tyska och franska. Pris: 20 kr.
Bokning: Boka på tfn 0221-206 00 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.biloteknik.se

Information
Operator: Bil- & Teknikhistoriska Samlingarna
Day: May–October: Tuesday–Saturday
In June, July and August also Sundays.
Time: 11 am–4 pm
Meeting point: Bil- & Teknikhistoriska Samlingarna,
Glasgatan 19, Köping.
Price: SEK 60
Audio Guides: Tells exciting stories and facts. Swedish,
English, German and French. Price: SEK 20
Booking: Pre-book by phone +46(0)221 206 00 or at a Tourist
Information Centre.
For more information: www.biloteknik.se
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Kungsbyn Djurpark – här lär du känna djuren!
Kungsbyn Animal Park – here you get to know the animals!

Ingen vanlig djurpark! Har du klappat en spindel? Kramat en
boaorm? Kelat med en leguan? Skubbat nos med en kamel?
Nu har du chansen. Hos oss kan du uppleva åttio olika arter
på riktigt nära håll. Det som är speciellt hos oss är att du kan
komma riktigt nära de olika djuren, även såna som du brukar
vara lite skraj för. Vårt mål är att du ska åka hem igen med
nya kunskaper om djur, natur och hur allting hänger ihop. Det
tror vi att hela världen mår bra av.

At Kungsbyn Animal Park, you can meet everything from
European bison and moose to cows and pigs. Indoors, you
can get close to the animals that creep and slither from every
corner of the world. Here you can also meet both the world’s
most dangerous snake and the species that may be the
world’s longest snake!
With pony riding, moose feeding, safari tours with a tractor
and wagon, snake encounters, a petting zoo and much more,
the animal keepers give you a real hands-on experience.
There’s something here for all ages!

Praktisk information
Aktör: Kungsbyn Djurpark
Dagar och tider: Maj–september alla dagar, 10:00–
18:00, oktober–april, lördag–söndag 10:00–16:00. Öppet alla
lovdagar och stängningsdagar.
Pris: Högsäsongspriserna är vuxen 250 kr, pensionär 240 kr,
barn (3–12 år) 180 kr och fri entré för barn 0–2 år. För priser
övrig säsong se hemsidan www.kungsbyn.se
För mer information: www.kungsbyn.se, tfn 021-212 50,
info@kungsbyn.se
Övrig information: Restaurangen alltid öppen under
djurparkens öppetdagar. Serverar mat kl 11:00–15:00. Caféet
öppet 10:00-18:00.

Information
Operator: Kungsbyn Animal Park
Days and times: May–September every day 10 am–6 pm.
October–April, Saturday–Sunday 10 am–4 pm. Open on every
school holiday.
Price: High season prices adult SEK 250, senior citizen SEK
240, children (3–12 years) SEK 180 and free admission for
children ages 0–2 years. For prices other seasons please see
www.kungsbyn.se
For more information: www.kungsbyn.se, by phone +46 (0)21
212 50, info@kungsbyn.se
Other information: The restaurant is always open on days
when the animal park is open. Food is served 11 am–3 pm.
The café is open 10 am–6 pm.
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Engsö Slott och Café
Engsö Castle and Café

Ett 30-tal öar i Mälaren bildar Engsö Skärgård. På huvudön
Engsö finns vacker natur och ett rikt djurliv. Engsö Slott, med
anor från 1100-talet, ligger centralt på ön. Tillsammans med
medeltida Engsö Kyrka, bjuder slottet på många historiska
och kulturella upplevelser.
Idag är slottet ett levande museum, där konst och
inventarier speglar olika epoker. Slottet är öppet för
besökare mellan maj och augusti. Efter bokning erbjuds
guidade visningar och kandelaberpromenader då slottet är
upplyst av levande ljus. Det går också bra att boka
konferenser, middagar, fester, bröllop och andra events.
I slottsköket serveras enklare rätter, hembakt bröd och
glass. Presenter och souvenirer finns till försäljning.

Some 30 islands in Lake Mälaren forms Engsö archipelago.
The main island Engsö, is renowned for its beautiful scenery
and rich wildlife. Engsö Castle, dating from the 1100s, is
centrally located on the island. Together with the medieval
Engsö Church, the castle offers many historical and cultural
experiences.
Today Engsö castle is a living museum, where art and
furnishings reflect different eras. The castle is open to
visitors between May and August. Visitors can book guided
tours and candelabra-tours when the castle is shown in
candlelight. It is also possible to pre-book conferences,
dinners, parties, weddings and other events.
In the castle kitchen light meals, homemade bread and ice
cream are served. Gifts, memorabilia and souvenirs are for
sale.

Praktisk information
Aktör: Engsö Slott & Café
Dag och tid: 1 maj – 17 juni, 25–26 augusti lördagar &
söndagar kl. 12–16. 18 juni – 19 augusti måndag–söndag
kl. 11–16. Ängsödagen 6 juni kl. 10-17
Pris: Entré slottet: Barn /studenter/pensionärer 50 kr/
person. Vuxna 70 kr/person. Medlem Svenskt kulturarv 35 kr/
person. Barn t.o.m. 7 år gratis i vuxens sällskap.
Familjebiljett (2 barn & 2 vuxna) 200 kr
För mer information:
www.engso.se

Information
Operator: Engsö Castle & Café
Day and time: May 1 – June 17, August 25-26 Saturdays &
Sundays at 12 am-4 pm. June 18 – August 19 Monday–
Sunday at 11 am–4 pm. June 6 at 10 am–5 pm.
Price: Admission to castle: Children (from 8 years)/Students/
Seniors SEK 50/per person. Adults SEK 70/person.
Children up to 7 years, free in company of an
adult. Combination ticket (2 adults + 2 children) SEK 200.
For more information: www.engso.se

21

Saluhallen Slakteriets matsafari
Food Safari at Saluhallen Slakteriet Market Hall

Välkommen till Saluhallen Slakteriet
– Nordens nya matdestination
Slaktar-Bosse tar er med på en guidad lunchvandring genom
Saluhallen Slakteriet. Där blir det en meny av mättande
smakprover som avslutas med kaffe och något sött.
När Andelsslakteriet grundades 1934 av 4 000 västmanländska bönder blev det ett av norra Europas största
slakterier. Innan det lades ner 1990 tillverkades de första
hamburgarna i Sverige till McDonalds här.
Idag sjuder det av företag i de vackert renoverade, kaklade
lokalerna. Följ Slaktar-Bosse på en guidad rundtur bland ett
dussintal butiker där synintryck, dofter och smaker får sitt
lystmäte och magen blir go, glad och mätt.

Welcome to Saluhallen Slakteriet Market Hall
– Scandinavia’s new food destination.
Bosse the Butcher takes you on a guided lunch-tour through
Saluhallen Slakteriet Market Hall. There you will find a menu
of satisfying samples of some of our best meals – and a
Swedish “Fika” with cup of coffee and something sweet to
round it off. When the cooperative Butchery was founded in
1934 by 4 000 Västmanland farmers, it became one of
Northern Europe’s largest butcheries. Before it was closed in
1990, the first Swedish McDonald’s hamburgers were made
here.
Today the beautifully renovated and tiled building is full of
local businesses. The looks, scents and tastes from over a
dozen stores and boutiques will spark you interest, as Bosse
the Butcher guides your way, and you won’t leave hungry.

Praktisk information
Aktör: Saluhallen Slakteriet
Dag: Tisdagar udda veckor: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4,
15/5, 29/5, 12/6, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11,
27/11
Torsdagar jämna veckor: 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4,
10/5, 24/5, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11
Tid: kl.13:00–15:00. Rundturen tar cirka två timmar.
Mötesplats: Saluhallen Slakteriet Slakterigatan 6–10,
Västerås
Pris: Vuxen (från 17 år): 250 kr, ungdom (12–16 år): 130 kr,
barn (6–11 år): 50 kr, familj (2+2): 500 kr
Bokning: 021-448 11 80 eller kontakt@gillagrilla.se
För mer information: www.saluhallenslakteriet.se

Information
Operator: Saluhallen Slakteriet
Day: Tuesdays uneven weeks: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4,
15/5, 29/5, 12/6, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11,
27/11
Thursdays even weeks: 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4, 10/5,
24/5, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11
Time: 1 pm–3 pm. The tour takes approximately 2 hours
Meeting point: Saluhallen Slakteriet
Price: Adult (from 17 yrs) SEK 250, youth (12–16 yrs): SEK
130, children (6–11 yrs): SEK 40, family (2+2): SEK 500
Booking: Pre-book by phone +46 (0)21 448 11 80 or
kontakt@gillagrilla.se
For more information: www.saluhallenslakteriet.se
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Must- och Ciderprovning
Cider and Single Variety Apple Juice Tasting

Titta in i baren i det gamla stallet hos Köpings Musteri och se
ett riktigt cideri/musteri! Få en inblick i ciderproduktion och
hur det går till att pressa äpplen.
Prova exklusiva hantverkscidrar och sortrena, ofiltrerade
muster.
Köpings Musteri erbjuder provning av sortren, ofiltrerad
äppelmust och torr hantverkscider i brittisk stil, tillverkad av
100% äpple. Inga tillsatser. I den unika baren sitter du skönt
på fårskinnsklädda pallar bland cidertankarna och får
avnjuta särskilt utvalda sorter tillsammans med delikatesser
från regionen som passar särskilt väl till drycker av äpple.
Musteriet odlar äpplen i tre fruktträdgårdar, alla är
ekologiskt certifierade.

Do a real cider farm visit. Stop by at the bar in the old stable
at Köpings Musteri for a cider and Single Variety Apple Juice
Tasting. Take a tour around the farm and the cider mill. We’ll
explain the cider making process and show you the
machinery used for pressing and bottling the juices. Try
exclusive craft ciders made from 100% apple juice in a dry
British style. In the unique bar you’ll sit comfortably on soft
sheepskins amongst the cider tanks enjoying some local
delicacies specially chosen to match apple and other fruit
and berry drinks.
Köpings Musteri has three orchards, all organically
certified.

Praktisk information
Dag: onsdag den 24 jan, onsdag den 28 feb, fredag den 23
mars, fredag den 27 april, fredag den 25 maj, onsdag den 27
juni, onsdag den 25 juli, onsdag den 29 aug, fredag den 28
sept, fredag den 26 okt, onsdag den 28 nov.
Tid: kl. 18.30
Mötesplats: Köpings Musteri
Pris: 390 kronor för mustprovning
Övrig information: åldersgräns för ciderprovning 18 år. Barn
under 16 år i vuxet sällskap 60 kronor för mustprovning
Tillval: Ciderprovning 3 sorter 90 kronor
Bokning: info@kopingsmusteri.se
För mer information: www.kopingsmusteri.se
Foto: Charlotta Carlqvist

Information
Date: Wed Jan 24, Wed Feb 28, Fri March 23, Fri April 27, Fri
May 25, Wed June 27, Wed July 25, Wed Aug 29, Fri Sept 28,
Fri Oct 26, Wed Nov 28.
Time: 6.30 pm
Meeting point: Köpings Musteri
Price: SEK 390 for Single Variety Apple Juice Tasting
Other information: age limit for Cider Tasting 18 years.
Children under 16 years in company of an adult, SEK 60 for
Single Variety Apple Juice Tasting
Optional addition: cider tasting SEK 90 for three farm ciders
Booking: info@kopingsmusteri.se
For more information: www.kopingsmusteri.se
Photo: Charlotta Carlqvist
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Norberg

Norberg har en rik historia och har varit Sveriges mest betydelsefulla järnbergslag. Idag hittar du fullt av historiska spår efter
detta var du än går, men också vandringsleder och ﬁskerika
sjöar. På vintern tar man på sig skidorna och testar formen i
Kristinaloppet eller Engelbrektsloppet.
Norberg has a very rich history and once was one of Sweden’s most
important areas for iron production. Today you will ﬁnd an abundance of historical evidence of this wherever you go, but also hiking
trails and ﬁshable lakes. During winter you can put on your skis and
test your abilities in the Kristinaloppet and Engelbrektsloppet races.

Fagersta

I stålstaden Fagersta kan du åka snowboard på vatten! Eller
det heter wakeboard och det är Sveriges första kabelpark
där en kabel drar dig fram på vattnet. Här ﬁnns även ett stort
hembygdsområde som är öppet året om. Ett världsarv och ett
oljerafﬁnaderi är också väl värda ett besök. Här är medlemmarna i rockgruppen The Hives uppväxta.
In Fagersta you can snowboard on water! Well, it’s called wakeboarding and it’s the ﬁrst place in Sweden to do it. We also house a large
homestead park and museum which is open all year round. Our Unesco
World Heritage Site and historical Oil Reﬁnery are also worth a visit.
Fagersta is where the members of the rock group The Hives grew up.

Skinnskatteberg

Söker du spänning och äventyr, lugn och natur, lyx och livskvalité, eller blandningen? Välkommen till Skinnskatteberg.
Fiska, gå på älgsafari i en av Sveriges älgtätaste kommuner,
se utställningar, besök bruksmiljöer, checka in i kolarkoja eller
i Herrgård. Kommunen erbjuder alternativet till storstädernas
tempo, men med ett behändigt avstånd till större städer.
Välkommen att låta dig förtrollas i Bergslagen!
Are you looking for excitement and adventure, tranquility and nature,
luxury and quality of life, or perhaps a mixture? No matter what, you
can ﬁnd it in Skinnskatteberg. Skinnskatteberg is located amongst
several major Swedish cities. You ﬁnd the municipality in the idyllic
Bergslagen, and it offers the alternative to the big city pulse and
tempo. Welcome to our hidden treasure, Skinnskatteberg!

Arboga

Välkommen till den medeltida staden Arboga! Kliv in i en unik
och historisk stadskärna som är kantad av vackra trähus och
kullerstensgator. Njut av miljön kring Arbogaån och se dig
omkring bland muséer, gallerier, butiker och inspirerande
antikbodar. Arboga är en upplevelse du kommer att minnas.
Welcome to the medieval town of Arboga! Step into a unique and historical city center, which is framed with beautiful wooden houses and
cobbled streets. Enjoy the environment around Arboga river and have a
look around among museums, galleries, boutiques and antique shops
inspiring. Arboga is an experience you will remember.

Sala

I Sala kan du leka i den stora, ﬁna lekparken i stadsparken,
besöka den välkända och spännande silvergruvan eller njuta av
en spa-dag på Sätra brunn. Den charmiga stadskärnan erbjuder
shopping i trevliga butiker med personlig service. Salas landsbygd sjuder av liv och inbjuder till härliga naturupplevelser och
aktiviteter. I Sala går historien och naturen hand i hand.
Välkommen till en djupare upplevelse!
In the town of Sala you can have great fun at the exciting playground
located in the city park, visit the famous silver mine or enjoy a spa day
at Sätra Brunn. The charming city centre features a diverse selection of
welcoming shops and restaurants. Sala´s beautiful and vibrant countryside, inviting forests and lakes offer wonderful nature experiences and a
variety of activities. In Sala, history and nature go hand in hand!
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I Surahammar ﬁnner du vackra och trivsamma bruksmiljöer.
Upplev Ramnäs med sitt levande hantverk, eller se hur skogen
återigen vaknar till liv efter skogsbranden som härjade under
sommaren 2014. I kommunen kan du besöka två konsthallar eller
ta dig en cykeltur i vår unika cykelpark. Glöm inte att besöka
MC-museet, där du även ﬁnner en replika av Sveriges första bil.

Surahammar

In Surahammar you will ﬁnd beautiful places around the old iron
works. Experience Ramnäs with its living craftsmanship or see how
the forest is recovering after the large forest ﬁre we had in 2014. You
can also see a copy of Swedens’s ﬁrst car that was built here in 1897.
We have two art galleries and a bicycle park that is unique in its kind.

Västerås – staden vid Mälaren! Vi har en 1000-årig historia
och en framtid att räkna med. Det här är staden där människor
känner att allt är möjligt. Vi har världens största träff för
amerikanska bilar, sover under vattnet och har besöksmål
med tre stjärnor i Guide Michelin.

Västerås

Västerås - where everything is possible! We have over a millennium
of history, and a future to count on. This is the city where people feel
they can achieve anything. We host the world’s largest meet-up of
American vintage cars, offer underwater accommodation and a
tourist attraction with three stars in Guide Michelin!

Paddla i en kanal, fullt av slussar. Upplev ett kungligt slott och
gratis bussar. Njut av musik, från ett museum med jazz. Kolla
på fåglar i Kolbäcksåns vass. Tjäna en slant, på ett hopp från
en häst. Känn dig välkommen att vara vår gäst.

Hallstahammar

You can go canoeing in a canal full of locks, the buses are free, my
what a shock. For lovers of jazz there’s a museum to visit, or go to
the palace, you really shouldn’t miss it. There are horses to bet on for
those that are keen, and in the reeds of the river there are birds to be
seen. We would like to welcome you as our guest, and give you a good
time, we will do our best.

Genom tiderna har många kungar och drottningar haft Kungsör
som rekreationsort. Nuförtiden kan man upptäcka sitt eget
kungarike med fantastiska naturområden, Mälarens svalkande
vatten och många ﬁna leder för ridning, cykling och vandring.

Kungsör

Historically Kungsör has been a popular recreational area for Swedish
kings and queens. Nowadays you can discover your own kingdom,
with fantastic nature, the refreshing water of one of Sweden’s largest
lakes, and an abundance of great trails for riding, biking and hiking!

I Köping har textförfattaren till Sveriges nationalsång, vetenskapsmän och en av Sveriges första kvinnor i riksdagen bott.
Här ﬁnns också världens nordligaste permanenta cricketplan
och sex museer som berättar Köpings historia, ett av museerna
är fullt med vackra anrika bilar.

Köping

The writer of the Swedish national anthem, famous scientists and one
of the ﬁrst women to join parliament in Sweden have all called Köping
home. We also house the world’s northernmost permanent cricket
pitch and a museum full of vintage cars that even the king and queen
of Sweden have visited.
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Utomhusmatlagning i Svartådalen
Outdoor cooking

På råvaror från gården, lokala mathantverkare och naturen
runt omkring oss tillreder vi tillsammans en tvårätters
middag vid vår gårdsruin i Kina.
På Fallängetorp står djuren och naturen i centrum, här
bedrivs ekologiskt KRAV jordbruk med uppfödning av lamm,
Linderrödssvin och kor i samklang med naturen. Aktiviteten
börjar på gårdsplanen där vi berättar gårdens historia och
sedan förflyttar vi oss med traktor och vagn till vår gårdsruin i
Kina där vi samlas runt elden och lagar maten tillsammans.
I brasans sken njuter vi av maten, kokkaffet, den rofyllda
naturen och om vi har tur även de vilda djurens närvaro.
Är du allergisk mot någonting är det inget problem så länge
vi vet om det i förväg.

Together we prepare a two-course dinner made of organic
raw ingredients from the farm, local food producers and the
nature around us in our farm ruins of Kina. The wellbeing of
the animals and nature is at the center of our work at
Fallängetorp. We practice organic farming and raise sheep,
pigs and cows in harmony with nature. The point of departure
of the activity is the courtyard where we tell you history of
the farm and then we travel by tractor-pulled carriage to the
farm ruins of Kina, where gather around the fire and prepare
the dinner together. In the firelight, we enjoy our dinner,
coffee made over the fire, and the evening’s stillness – if we
are lucky even the presence of wildlife.

Praktisk information
Aktör: Fallängetorp för fä och folk
Dag och tid: Tors, fre och lör 24/5–1/9 med start kl. 16:00
eller 17:00 samt fre och lör 7–29/9 med start kl.17:00.
Aktiviteten håller på ca 4 timmar.
Mötesplats: Mellangården, Fallängetorp 115, 775 96 Krylbo
Pris: 495 kr per vuxen, 295 kr per barn (3–12 år) i priset ingår
huvudrätt, efterrätt, måltidsdryck och kaffe/te, gårdstur och
tur med traktor och vagn till grillplats. Eget dricka får
medtagas.
Bokning: Boka på tfn 070-736 36 82 el 073-091 87 81 eller
på en turistinformation.
För mer information: www.fallangetorp.se

Information
Operator: Fallängetorp för fä och folk
Day and time: Thurs, Fri and Sat from May 24 to Sep 1 that
starts at 4 pm or 5 pm. Fri and Sat Sep 7 – 29 that starts at
5 pm. The activity is about four hours.
Meeting point: Fallängetorp 115, 775 96 Krylbo
Price: SEK 495/adult, SEK 295/child (3-12 years) including
main course, dessert, beverage, coffee/tea and guided tour
of the farm. It’s ok to bring your own drink.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)70-736 36 82 or
+46 (0)73-091 87 81 or at a Tourist Information Center.
For more information:www.fallangetorp.se
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Bonde för en dag
Be a farmer for a day

Har du matat ett lamm förut? Kliat omkull en gris? Plockat
ägg från hönorna? Försökt räkna hundratals får? Klappat
hästar och kor? Välkommen till oss på Fallängetorp och
upplev livet som Bonde för en dag!
Under ett besök hos oss får ni en inblick i livet på en
ekologisk och KRAV-godkänd gård. Att vara bonde är en rolig
och lärorik upplevelse och ni deltar allt efter er förmåga i vårt
dagliga arbete med djuren. Vi matar, klappar, sköter om och
pratar med och om djuren. På gården bor det kor, får, grisar,
hästar, höns, hundar och katter. Efter att vi tagit hand om
djuren serveras fika med nybakat bröd, pålägg och tillbehör
från gården och lokala producenter. Medan vi fikar
tillsammans kan ni passa på att ställa frågor till bonden och
lära er mer om livet på gården.

Have you fed a lamb before? Have you scratched a pig?
Picked eggs from the hens? Tried to count hundreds of
sheep? Patted horses and cows? Welcome to Fallängetorp
and experience life as a farmer for one day!
During your visit you will get an insight into the life on an
ecological farm. Being a farmer is a fun and educational
experience and you are participating in your daily work with
the animals. We feed, clap, take care of and talk with and
about the animals. On the farm there are cows, sheep, pigs,
horses, hens, dogs and cats. After we take care of the
animals, coffee is served with freshly baked bread, toppings
and accessories from the farm and local producers. As we get
together, you have the opportunity to ask the farmer
questions and learn more about life on the farm.

Praktisk information
Dag: Måndag–Söndag
Tid: kl. 9.00–12.00
Mötesplats: Mellangården, Fallänge 115, 775 96 Krylbo
Pris: 250 kr/barn, 500 kr/vuxen
Information: Oömma kläder och skor efter väder. Aktiviteten
sker utomhus.
Tillval: Boende kan bokas på vårt vandrarhem Mellangården.
En övernattning i dubbelrum med lakan, handdukar och
frukost kostar 590 kr/person.
Bokning: Boka på tfn 070-736 36 82 el 073-091 87 81 eller
på en turistinformation.
För mer information: www.fallangetorp.se

Information
Day: Monday–Sunday
Time: 9 am–12 am
Meeting point: Mellangården, Fallänge 115, 775 96 Krylbo
Price: SEK 250/child, SEK 500/adult
Information: Clothes and shoes suitable for outdoor
activities.
Optional: Book accommodation at our hostel Mellangården.
One night in a double room with sheets, towels and
breakfast SEK 590/per person.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)70-736 36 82 or
+46 (0)73-091 87 81 or at a Tourist Information Center.
For more information: www.fallangetorp.se
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Bäversafari i skymningen – en riktig naturupplevelse
Beaver Safari–a real nature experience

Bäversafari – ett spektakulärt skådespel. Det höga plasket
bryter tystnaden. En vattenkaskad stiger mot himlen för att
någon sekund senare falla tillbaka mot vattenytan. En bäver
har dykt och gjort ett rejält och spektakulärt frånskjut med
sin långa platta svans. Kanotpaddling genom ett av Sveriges
bäverrikaste vildmarksområden. Under safaritturen gör vi ett
strandhugg på en ö eller udde där en vildmarkspicknick
serveras. Under picknicken lyssnar vi på en kunnig och
erfaren bäverguide som berättar historier om bävern och en
del andra vilda djur i skogen. Safarit är ett certifierat
Nature's Best arrangemang. Foto: Peter Cairns

Beaver safari – a spectacular show. A loud splash breaks the
silence. A beaver dived and did a strong spectacular push-off
with his long and flat tail. Canoeing through a very beaver rich
wilderness area in Sweden offers you the spectacular chance
to see beavers in their natural habitat. During the paddling, a
stop will be made on an island or a peninsula, were a
wilderness picnic will be served. At the picnic we listen to an
experienced beaver guide who will let us know about the
beaver and many other wild animals in the forest. The safari
is a certified Nature’s Best arrangement. Photo: Peter Cairns

Praktisk information
Aktör: Nordic Discovery
Dag och tid: Safarit arrangeras mellan 12 maj–29 sep. Udda
veckor lördagar, jämna veckor fredagar och extra safaris på
andra dagar. För aktuella datum: www.nordicdiscovery.se.
Start mellan 16:00–19:30 beroende på solens nedgång.

Information
Operator: Nordic Discovery
Day and time: The safari is arranged between May 12–Sep
29. On uneven weeks Saturdays, on even weeks Fridays and
extra safaris on other days. For exact dates, please visit:
www.nordicdiscovery.se. Start time between 4 pm–7:30 pm
(depending on sunset).

Mötesplats: Nordic Discoverys Äventyrscentral
Pris: Vuxen 1250 kr. Barn 6–14 år 1 000 kr. Turen inkluderar:
5 timmar guidat bäversafari, kanotpaddling i ett bäverrikt
vildmarksområde, kanoter, paddlar, flytvästar, vattentäta
säckar, sittunderlag, transfer till/från ett närbeläget
bäverrevir, en vildmarkspicknick med renklämmor,
mineralvatten, frukt, te eller kaffe.
Logi som tillägg: Övernattning i dubbelrum, sänglinne,
handdukar och frukost 500 kr/person.
Information: Kläder och skor lämpliga för
utomhusaktiviteter. Regnkläder och gummistövlar vid regn.
Bokning: Boka på tfn 073-035 00 75 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.nordicdiscovery.se

Meeting point: Nordic Discovery’s Adventure Center
Price: Adults SEK 1,250, children 6–14 years SEK 1,000.
Included in the tour: 5 hours guided beaver safari, canoeing
in a beaver wilderness area, canoes, paddles, life jackets,
water proof sacks, sitting mats and transfer to/from a nearby
beaver territory, a wilderness picnic with rein deer meat
wraps, mineral water, fruit, tea or coffee.
Additional accommodation: One-night stay in double room
with sheets, towels and breakfast SEK 500/person.
Information: Clothes and shoes suitable for outdoor
activities. Rain gears in case of rain.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)73 035 00 75 or at a
Tourist Information Centre.
For more information: www.nordicdiscovery.se
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Älgsafari – möt den svenska nationalsymbolen i sitt vilda tillstånd
Moose Safari–meet the Swedish national symbol in the wild

Älgsafari – ett ståtligt skådespel. Föreställ dig hur vattnet
stänker när en 650 kg tung älgtjur plumsar ner i skogstjärnen
precis framför oss. Till fots vandrar vi i stiglös terräng genom
ett av världens älgtätaste vildmarksområden. Safarit
avslutas med en rundtur i minibuss, då vi besöker många fler
av älgarnas favorittillhåll. Vi har sett älgar på samtliga
safarin under 15 års tid. Under safaritturen gör vi ett stopp
vid en av de många sjöarna i naturreservatet Malingsbo–
Kloten där en vildmarkspicknick serveras. Under picknicken
lyssnar vi på en kunnig och erfaren älgguide som berättar
historier om älgen och en del andra vilda djur i skogen.
Safarit är ett certifierat Nature’s Best arrangemang.

Moose safari–a magnificent show. Imagine the colossal
splash of water when a massive moose bull jumps into
the lake just in front of us. On foot we hike in pathless terrain
through one of the most densely moose populated
wilderness areas on earth. The safari finishes with a minibus
tour when we visit other favorite spots of the moose. All
visitors have seen moose during the 15 years the safari has
been arranged. During the safari we'll make a stop at one of
the lakes in the Nature reserve for a wilderness picnic. At the
picnic we listen to an experienced moose guide who let us
know about the moose and other wild animals in the forest.
The safari is a certified Nature’s Best arrangement.

Praktisk information
Aktör: Nordic Discovery
Dag och tid: Safarit arrangeras mellan 5 maj– 28 september.
Jämna veckor lördagar, udda veckor fredagar och extra
safaris på andra dagar.

Information
Operator: Nordic Discovery
Day and time: between May 5–Sep 28. Even weeks
Saturdays, uneven weeks Fridays and extra safaris on other
days. For exact dates, please visit: www.nordicdiscovery.se.

För aktuella datum: ww.nordicdiscovery.se. Start mellan
16:00–19:30 beroende på solens nedgång.
Mötesplats: Nordic Discoverys Äventyrscentral
Pris: Vuxen 1 250 kr. Barn 6–14 år 1 000 kr. Turen inkluderar:
5 timmars guidad älgsafari, vandring i älgrikt
vildmarksområde, en minibusstur, en vildmarkspicknick med
älgklämmor, mineralvatten, frukt, te eller kaffe.
Logi som tillägg: Övernattning i dubbelrum, sänglinne,
handdukar och frukost 500 kr/person.
Information: Kläder och skor lämpliga för
utomhusaktiviteter. Regnkläder och gummistövlar vid regn.
Bokning: Boka på tfn 073-035 00 75 eller på
turistinformationen.
För mer information: www.nordicdiscovery.se

Start time between 4 pm–7:30 pm (depending on sunset).
Meeting point: Nordic Discovery’s Adventure Center
Price: Adults SEK 1,250, children 6–14 years SEK 1,000.
Included in the tour: A five-hour guided moose safari, a hike
in a moose dense wilderness area, a wilderness picnic with
moose meat wraps, mineral water, fruit, tea or coffee and a
minibus tour.
Additional accommodation: One-night stay in double room
with sheets, towels and breakfast SEK 500/person.
Information: Clothes and shoes suitable for outdoor
activities. Rain gears in case of rain.
Booking: Pre-book by phone +46(0)73 035 00 75 or at the
Tourist Information Centre.
For more information: www.nordicdiscovery.se
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Bushcraft- och överlevnadskurs
Bushcraft

Du har precis plockat klart all svamp i en ny skog och hittat
kantarellstället du letat efter länge. Efter att ha fyllt korgen
så märker du att du faktiskt inte har en aning om var du
är. Mobilen har 5% batteri kvar och ingen mottagning. Hur
hittar du hem och vilka förberedelser ska du ta till för att bli
hittad? Om du inte blir hittat – hur tillbringar du natten
på bästa sätt?
Med hjälp av bushcraft kan du läsa av naturen. Om olyckan
skulle vara framme när du vistas i skogen så har du mycket
hjälp av dina bushcraftkunskaper och goda förutsättningar
reda ut en oförväntad situation i skogen. Under vår kurs i 3
dagar så invigs ni i bushcraft och överlevnad i skog och mark.

You have just picked the last mushroom in a fantastic area in
the woods. You feel excited about your full basket of all
nature’s gift. But then you realize that you don’t recognize
the surroundings; you are lost! With only 5% batteries left
and no signal on your phone, the panic is starting to rise
inside your head. What should I do? Will someone find me?
Can I keep warm if I need to spend the night?
With the help of Bushcraft skills, you can read nature and
live off the land when you find yourself in an outdoor survival
situation. During this three-day course, you’ll learn the
basics of bushcraft and survival in a northern boreal
environment.

Praktisk information
Datum: arrangeras på fasta datum 2018: 8–10 maj, 1–3 juni,
26–28 juni och 4–6 september. Fler datum kan tillkomma vid
stor efterfrågan. Max 10 deltagare per tillfälle. Kursen
genomförs ej vid färre än 4 deltagare.

Information
Dates: Arranged on fixed dates 2018. May 8–10, June 1–3,
June 26–28, September 4–6. Additional dates may occur. A
maximum of 10 participants per occasion. The course needs
a minimum of 4 participants to be arranged.

Tid och plats: Incheckning i Kolarbyns reception kl.
14.00-15.00. Kolarbyn har ingen bemannad reception, men
en värd möter upp er vid incheckningen.
Pris: 3370 kr/person. Medlemmar i STF, Svenska
Turistföreningen 3 270 kr/person. Ingår i priset: bushcraft-/
överlevnadskurs med instruktör/guide, lån av kursmaterial
och div. verktyg, logi i kolarkoja med uppblåsbart
liggunderlag och fårskinn att sova på.
Övrig information: Kläder och skor för utomhusaktiviteter.
Tillval: Delad bädd i kolarkoja för 2 personer, alternativt
övernattning i bivack (2:a natten). (Enkelrumstillägg 250 kr/
pers/natt)
Bokning: Boka på www.kolarbyn.se
För mer information: www.kolarbyn.se

Time and Meeting point: Check in at the Kolarbyn reception
at 2-3 pm. A hostess will greet you on site.
Price: SEK 3,370/per person. Included inprice: A bushcraft/
survival course led by an instructor, rental tools and sleep
over inside primitive charcoal huts equipped with inflatable
camping mattresses and sheepskins to sleep on.
Other information: Clothes and shoes suitable for outdoor
activites.
Options: Shared bed in charcoal hut för 2 persons
alternatively sleep inside your self made bivouac (night 2).
(Single supplement SEK 250 per person/night)
Booking: Pre-book on www.kolarbyn.se
For more information: www.kolarbyn.se
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Familjeexpedition
Family Expedition

Ett familjeäventyr i 3 dagar i Kolarbyn, med djur, natur och
överlevnadstema. Vi lär oss att göra upp eld med tändstål,
hitta och rena vatten, vad man kan äta i skogen, hur man
bygger en övernattningsplats samt hur man kan göra om man
går vilse i skogen. Aktiviteten startar på eftermiddagen och vi
avslutar dagen med att tillsammans göra middag direkt över
elden. Efter middagen väntar en natt i den mysiga kolarkojan
där ni kan tända en eld i kaminen (med ditt nya tändstål som
varje barn får under aktiviteten) och somna till ljudet av
elden. Nästa dag lagar ni mat över elden och tar en kanottur
på sjön. Dagen avslutas med en skön stund i vår flytande
bastu innan middag med egentillagade pannkakor.

A family adventure for 3 days in Kolarbyn with an animals,
nature and survival theme. During the activity, we learn how
to make fire with firesteal, find and purify water, what to eat
in the forest, how to build a bivouac and what to do if you get
lost in the woods. The activity will start in the afternoon and
we finish by together make a dinner directly over the fire.
After dinner a night in the charcoal hut wait for you. In all
huts you can light a fire (with your new fire steel, that all
children got in the activity) in the stove and fall asleep to the
sound of the fire. Next day you prepare your breakfast over
the fire and go for a canoe tour on the lake. End the day in our
floating sauna before dinner with self made pancakes.

Praktisk information
Datum: arrangeras på fasta datum 2018: 26–28 juni, 3–5 juli,
10–11 juli, 17–19 juli och 24–26 juli 7–9 aug.
Tid och plats: Incheckning i Kolarbyns reception kl 14.00–
15.00. En värd möter upp er vid incheckningen.

Information
Dates: Arranged on fixed dates 2018: June 26–28, July 3–
5, 10–11, 17–19 and 24–26, Aug 7–9.
Time and Meeting point: Check in at the Kolarbyn reception
between 2–3 pm. A hostess will greet you on site.

Pris: vuxna 2295 SEK & barn (3-15 år) 1675 SEK, medlemmar
i Svenska Turistföreningen vuxen 2195 SEK & barn 1625 SEK.
Ingår: Gemensam aktivitet, logi i kolarkoja med uppblåsbart
liggunderlag och fårskinn. Middag som vi tillsammans lagar
över elden. Frukost och middag som man själv gör i ordning
över elden. Tillgång till kanot 4 tim och flytande bastu 2 tim,
som värms upp av er och delas med andra gäster.
Boende: Enkel bädd i kolarkoja för 2 personer. Det kan ligga
2 vuxna och 1 barn eller 1 vuxen och 2 barn (upp till 13 år) i
varje koja med extra brits.
Övrigt: Vi rekommenderar att du tar med dig vädertåliga
kläder och skor, varma kläder, sovsäck, kudde, ficklampa,
kamera, kikare, badkläder, handduk, vattenflaska, snacks.
För mer information och bokning: www.kolarbyn.se

Price: Adult SEK 2295 & child (3–15 year) SEK 1,675
Included: Family activity, lodging in charcoal hut with
inflatable mattress and sheepskin. Dinner made
together over the fire, breakfast, lunch and dinner that you
cook yourself, a canoe for 4 h, the floating sauna for 2 h, that
is pre-heated by you and shared with other guests.
Lodging: Singel bed for 2 persons in charcoal hut. You can
sleep 2 adults and 1 child or 1 adult and 2 children en each
hut with extra bed.
Other information: We recommend you to bring weatherproof
clothes and shoes. warm clothes for cold nights, sleeping
bag, pillow, flashlight, towel, swim suite.
For more information and booking: www.kolarbyn.se
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Kajak- eller Kanadensarturer på Strömsholms kanal
Kayaking and Canoeing on Strömsholms Canal

De norra delarna av Strömsholms kanal går till stor del på
sjöar och passar därmed bra för kajak. Ju närmare Mälaren ni
kommer desto mindre blir sjöarna och det är mer å- och
kanalpaddling. På vägen passerar ni slussar och kraftverk
som ni behöver lyfta förbi. Kanalen är totalt 110 km lång, så
det går att paddla allt från en dag till en vecka.
Dagstur egen paddling Hallstahammar–Strömsholm
Turen går i lätt strömmande vatten och på vägen passerar ni
2 slussar där ni måste lyfta kanoten cirka 75–100 meter. Väl
framme i Strömsholm låser ni fast kajaken på angiven plats
och tar bussen tillbaka till Skantzöbadets camping där ni
började turen. Turen tar cirka 4–6 timmar. Kontakta oss om
du vill ha tips på andra turer längs kanalen.
Datum: dagligen 15/5–30/9
Pris: 450 kr per kanot/kajak

Ingår: Hyra av kajak/kanadensare, flytväst, paddel,
kanotvagn och återtransport av kajaken/kanadensaren samt
buss tillbaka.
Praktisk information
Aktör: Lakeside adventure
Mötesplats: Skantzöbadet Hallstahammar
Information: Ta med ombyteskläder,
regnkläder och solglasögon. Egen fika/lunch.
Bokning: Boka på tfn 021-261 00 eller på en
turistinformation. Kontakta oss för mer information om
vilka övriga turer som finns och bokning.
För mer information: www.lakesideadventure.se
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The northern parts of Strömsholms Canal is mainly lakes
which makes it suitable for kayaks. When you come further
south, closer to Lake Mälaren, the lakes get smaller and most
of the canoeing is on rivers and the channel. On your way you
will have to carry the canoe to pass the locks. The Canal is
110 km long in total, so you can choose to kayak/canoe from
one day to a week.
Selfguided canoetrip on Strömsholms Canal
From Hallstahammar to Strömsholm (6 hours). On this tour
you will pass two locks where you will have to carry the canoe
for 75–100 m. When you arrive to Strömsholm you lock up the
canoe and go back to Hallstahammar by bus. The trip takes
4–6 hours. Contact us if you want to have information about
our other trips on the channel.
Date: daily between May 15 and Sep 30
Price: SEK 450 per canoe/kayak

Included: Canoe/kayak rental, life jacket, paddle, canoe
trailer, bus transfer back to Hallstahammar.
Information
Operator: Lakeside Adventure
Meeting point: Skantzöbadet Hallstahammar
Information: Rain clothes, change of clothes, sunscreen,
sunglasses, swimwear, own coffee/snacks/lunch.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)21 261 00 or
at a Tourist Information Centre.
For more information: www.lakesideadventure.se

Kajakpaddling på Mälaren
Kayaking on Lake Mälaren

Kajakpaddling grundkurs – heldag
En heldagskurs för dig som vill lära dig paddla kajak och få
kunskaper i hur du hanterar kajaken på ett säkert sätt. Vi går
även igenom grundläggande säkerhet så att du ska veta hur
du agerar om du råkar välta. Efter kursen räknar vi med att
alla deltagare ska kunna examineras för paddelpasset nivå 1
gul. Dagen avslutas med examinationen.
Dag och tid: 17 juni, 1 och 15 juli, 12 och 26 augusti kl.
10.00–17.00. Andra datum går att boka om ni är en grupp på
minst 5 pers.
Pris: 1 045 kr/pers, barn under 12 år halva priset i målsmans
sällskap. I priset ingår kajakhyra, guide, fika och lunch.

Praktisk information
Aktör: Lakeside adventure
Mötesplats: I Västerås, meddelas dagen innan turen
eftersom det är väderberoende.
Information: Ta med ombyteskläder, regnkläder, solglasögon
och badkläder.
Bokning: Boka på tfn 021-261 00 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.lakesideadventure.se

Kayaking Course–full day
A full day course for those who want to learn kayaking and
gain knowledge in how to handle their kayak in a safe
manner. After the course, we expect everyone to be ready to
be examined for level 1 (yellow) of the European paddle pass.
We end the day with the examination.
Day and time: June 17, July 1 and 15, August 12 and 26 at
10 am–5 pm.
Price: SEK 1,045/person, children under the age of 12 years
are half price if traveling with an adult. Included in the price:
kayak rental, guide, examination, lunch and coffee.

Information
Operator: Lakeside Adventure
Meeting point: Depends on weather, you will be noticed the
day before the tour
Information: Bring a change of clothes, rain clothes, sun
glasses, swim clothes.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)21 261 00 or at a Tourist
Information Centre.
For more information: www.lakesideadventure.se
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Upplev Mälaren från en RIB-båt
Enjoy Lake Mälaren on a High Speed Boat

”Rent-a-RIB” erbjuder en unik upplevelse på Mälaren. Hoppa
på vår RIB-båt och få en oförglömlig tur i över 50 knop på
Mälaren. Vi passerar några av Mälarens smultronställen, och
om du vill, stannar vi till vid någon ö där du kan avnjuta en
god grillbuffé medan du njuter av solnedgången.
Vi utlovar en unik och äventyrlig upplevelse i vacker
skärgårdsmiljö. Vi erbjuder allt från en enkel men spännande
RIB-tur i 60 minuter till en hel dag på sjön med RIB-båt, mat,
dryck och andra äventyr.

“Rent-a-RIB” offers high speed RIB boat on the lake Mälaren.
Hop on our RIB boat and have an unforgettable ride in over 50
knots in the archipelago of lake Mälaren, and if you wish,
we’ll stop by at a small island and you may enjoy a delicious
barbecue dinner while enjoying the sunset.
We promise a unique and adventurous experience in a
beautiful archipelago. We offer a simple RIB ride for 60
minutes or even a full day at the lake with RIB boat, food,
drinks and various adventures.

Praktisk information
Aktör: SjöEvent i Västerås AB
Dag och tid: Eftermiddagstur 10, 17, 24, 31 juli, 7 och 14
augusti kl. 17.00. Samling 15 minuter före utsatt tid. För att
turen ska bli av så behöver vi ha totalt 10 bokade platser.

Information
Operator: SjöEvent i Västerås AB
Day and time: Afternoon trip July 10, 17, 24, 31, August 7
and 14 at 5 pm. Please be there at least 15 minutes before
departure. A minimum number of 10 passengers are required
to operate each tour.

Mötesplats: Lögarängshamnen (hamnmagasinet,
gästhamnen), Västerås.
Pris: 600 kr per person. I priset ingår, förutom en oförglömlig
upplevelse, lån av flytoverall, flytväst, goggles, mössa,
handskar.
Information: Turen tar cirka en timme. Turerna är lämpliga
för alla åldrar, dock finns en minimilängd på 150 cm. Turerna
är ej lämpliga för gravida eller personer med rygg- och/eller
nackbesvär samt rullstolsburna.
Tillval: Möjlighet att boka mat, fika eller fler aktiviteter för
större grupper.
Bokning: Boka på tfn 070-699 32 40 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.sjoevent.se

Meeting point: Lögarängshamnen (port warehouse, Västerås
Guest Harbour)
Price: SEK 600/person.
Information: The tour takes one hour. Suitable for people of
all ages with a height of at least 150 cm. Not suitable for
pregnant women or people with back or neck problems or the
disabled.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)70 699 32 40 or at
a Tourist Information Centre.
For more information: www.sjoevent.se
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Flyboard
Flyboard

Fisk, fågel eller mittemellan? Du väljer! Med SjöEvents
flyboard eller jetpack tar du dig fram både ovanför och under
vattenytan. Du kan dyka som en delfin eller graciöst sväva
fram 15 meter ovanför vattenytan. Den ultimata
vattensporten helt enkelt!
Vi träffas vid gästhamnen för säkerhetsgenomgång,
genomgång av utrustning, teknik och ombyte.
En flyboard tillåter drift både under vatten och i luften.
Föraren står på en bräda som via en slang är kopplad till
utblåset på en vattenskoter. Vattentrycket leds sedan via
slangen in i ett par jet-boots vilket ger framdrivning för
föraren. Vattentrycket klarar av att lyfta
föraren 15 meter upp i luften. En magisk känsla högt över
masttopparna!

How high do you dare to go – the choice is yours! SjöEvent’s
flyboard or jetpack will take you on a thrilling ride both above
and below the water. You can dive like a dolphin or gracefully
soar 15 meters above the surface. Simply the ultimate water
sport!
We meet at Västerås Guest Harbour for a safety briefing,
and we also go through the equipment, technology and
changing facilities.
A flyboard allows for operation both under water and in the
air. The driver stands on a board connected to a hose via the
exhaust of a water scooter. The water is then passed through
the tube into a pair of jet-boots providing propulsion for the
driver. The water pressure can lift you up to 15 meters in the
air. A magic feeling as you soar high above the masts!

Praktisk information
Aktör: Sjöevent i Västerås AB
Dag och tid: Kontakta oss för bokning info@sjoevent.se
Mötesplats: Lögarängshamnen (hamnmagasinet,
gästhamnen), Västerås.
Pris: 30 min 1595 kr per person. I priset ingår, förutom en
oförglömlig upplevelse, lån av våtdräkt, flytväst och hjälm.
Bokning: Boka på tfn 070-699 32 40 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.sjoevent.se

Information
Operator: Sjöevent i Västerås AB
Day and time: Contact us for booking info@sjoevent.se
Meeting point: Lögarängshamnen (port warehouse, Västerås
Guest Harbour), Västeras.
Price: 30 min SEK 1,595/person. The price includes, in
addition to an unforgettable experience, loan of wetsuit and
helmet.
Booking: Pre-book by phone +46(0)70 699 32 40 or
at a Tourist Information Centre.
For more information: www.sjoevent.se
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B&B = Beaver & Breakfast

Är du morgonpigg? Då är ”Beaver & Breakfast” en unik
möjlighet att uppleva den vackra gryningen.
Strax före soluppgången paddlar vi tyst till bäverriket. De
nattaktiva djuren äter en sista måltid, tvättar sig och
förbereder sig för att sova, medan de dagaktiva djuren vaknar
upp. Denna stund är ett av de vackraste ögonblicken under
dagen. Det gryende morgonljuset skapar perfekta
förutsättningar för entusiastiska naturälskare och
naturfotografer. Ett parad av unika ögonblick i Svartådalens
bäverrike.
När solen har gått upp paddlar vi tillbaka till baslägret. Här
erbjuder vi dig en läcker och rejäl frukost, tillagad över öppen
eld. Goda stekta ägg med nybryggt kaffe gör upplevelsen
komplett. Under frukosten berättar vi bland annat om
bäverns habitat. Bäver är en nyckelart och därmed livsviktig
för vårt klimatsystem!

Are you an early bird? Then our “Beaver & Breakfast” is a
unique opportunity to experience the beautiful dawn.
Just before sunrise we paddle quietly to the beaver’s realm.
The night active animals are taking a last meal, wash
themselves and prepare for sleep, while the day animals
wake up. This moment is one of the most beautiful time of
the day! The upcoming golden morning light creates perfect
conditions for nature enthusiasts and wildlife photographers.
A pageant of unique moments within Svartådalens beaver
realm.
When the sun has risen into the sky we paddle back to the
base camp. Here we offer you a delicious breakfast, cooked
over an open fire. Good fried eggs with freshly brewed coffee
makes this experience complete. During breakfast, we tell
you about the beaver habitat.

Praktisk information
Aktör: Edens Garden
Dag: Varje dag under perioden maj – andra veckan i sept.
Tid: 1,5 timme före soluppgång (turen tar omkring 4 timmar)
Mötesplats: Edens Garden Bed & Breakfast.
Information: Att parkera din husbil eller husvagn, eller att
sätta upp ett tält, är kostnadsfritt om du bokar Beaver &
Breakfast. OBS! Inga campingfaciliteter.
Pris: Vuxen 995 kr per person. Barn under 14 år 495 kr.
Bokning: Boka på tfn 070 681 89 87 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.edensgarden.se

Information
Operator: Edens Garden
Day: Every day in May until the second week in Sept.
Time: 1,5 hour before sunrise (the tour takes about 4 hours)
Meeting point: Edens Garden B&B.
Information: Parking of your motor home or caravan, or
putting up a tent is for free if you book “Beaver & Breakfast”
Attention! no camping facilities.
Price: Adult SEK 995, children under 14 years SEK 495.
Booking: Pre-book by phone +46(0)70 681 89 87 or
at a Tourist Information Centre.
For more information: www.edensgarden.se
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Spana efter bäver i Svartådalen
Beaver Safari in Svartådalen

Har du sett en bäver i Svartån någon gång? Vad vet du om
bävrar? Följ med en kunnig guide till den fascinerande
världen i Svartådalen. Tillsammans paddlar vi stilla och
varsamt i kanot över Svartån till bäverns rike.
På kvällen brukar vinden stanna upp och vattnet blir stilla.
Kvällsdimman dansar i slöjor över vattnet, över fälten och in
bland träden. En symfoni hörs av fågelsång, trumpetrop från
tranor, men sedan rasslar det till i vassen ... nu håller vi oss
stilla och avvaktar vad som händer – bäver! Ett fascinerande
djur med rejäla "snickarkunskaper”. Bävern kan bygga
komplexa boningar av kvistar, lera och sten. Med sin
spolformade kropp, med svansen som liknar en fena och med
simhud mellan tårna är bävern perfekt anpassad till ett liv i
vatten. Bäver är en nyckelart och därmed livsviktig för vårt
klimatsystem!

Have you ever seen a beaver in Svartådalen? What do you
know about beavers? Join a knowledgeable guide into the
fascinating world of Svartådalen.
Together we’ll paddle stealthily by canoe along Svartån into
the beaver’s realm. In the evening the wind drops and the
waters become calm. The evening mist swirls over the water
and fields and through the trees. A symphony of birdsong, the
trumpeting calls of cranes, then a rustling in the reeds ... now
we are still and await the entrance of – a beaver! The beaver
builds complex structures out of twigs, branches and stones.
With an tail like a fin and its webbed feet the beaver is
perfectly adapted to a life in and around the water. The
beaver is a keystone animal and thereby essential for our
climate system! We will tell you all about these facts.

Praktisk information
Aktör: Edens Garden
Dag: Varje dag under maj – andra veckan i sept.
Tid: Avgångstid beroende av solnedgång 17.00–20.00
Mötesplats: Edens Garden Bed & Breakfast
Pris: Vuxen 695 kr/person. Barn under 14 år 395 kr. Max 10
deltagare. I priset ingår guidning, kanot, paddlar, flytväst,
vattentät förvaring, sittunderlag och myggjacka med huva.
Kikare finns att låna. Inga förkunskaper om paddlingen
behövs. Kanotturen tar ca 4 tim. Vid introduktionen serveras
ni kokkaffe ur kopparkittel och bullar vid lägerelden.
Bokning: Boka på tfn 070 681 89 87 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.edensgarden.se

Information
Operator: Edens Garden
Day: Every day during May – second week in Sept.
Time: Departure depending on the sunset, from 5 pm to 8 pm
Meeting point: Edens Garden Bed & Breakfast
Price: Adults SEK 695/person, children under 14 yrs SEK 395.
Maximum 10 participants. Included in the price: guide,
canoe, paddles, lifejacket, watertight container, padded seat
and anti mosquito jacket. No prior knowledge of paddling
required. Canoe tour takes approx. 4 hours. On arrival
you’ll get coffee from a copper kettle and Swedish buns.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)70 681 89 87 or
at a Tourist Information Centre.
For more information: www.edensgarden.se
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Macro Photography Workshop – Insects

Vänligen notera att aktiviteten "Macro Photography
Workshop – Insects" endast är tillgänglig på engelska eller
holländska.
Please note that the activity "Macro Photography Workshop
– Insects" is only available in English or Dutch.

Insects make the world a better place, they have something
magical. If you look closely you can see that butterflies,
dragonflies and damselflies are fragile. We will photograph
them in the early morning when their body is still covered in
dew drops, at that time of day we can play with the light that
surrounds them. It is a perfect workshop for people who want
to learn more about composition and depth of field.

Foto: Sylvia Adams Photography
Information
Operator: Amazing Nature Scandinavia
Day: Several workshops every week between June
16 and August 18, exact dates will be announced at booking.
Time: Half an hour before sunrise – workshop lasts 3 hours
Meeting point: Fagersta or Norberg, exact location will be
announced at booking
Price: SEK 650/person, the price includes hot and cold
drinks, snacks and personal guidance in English or Dutch.
Max. 6 participants.

Information: I recommend warm clothing that may become
dirty, appropriate shoes, camera (with loaded battery and
empty card), camera instruction manual and a bottle of
water. If you have a macro lens, tripod and bean bag you can
bring them as well.
Booking: Via e-mail: sylvia@amazingscandinavia.com or by
phone +46 (0)70 230 68 70
For more information: www.amazingscandinavia.com
Photo: Sylvia Adams Photography
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Macro Photography Workshop - Mushrooms

Vänligen notera att aktiviteten "Macro Photography
Workshop - Mushrooms" endast är tillgänglig på engelska
eller holländska.
Please note that the activity "Macro Photography Workshop Mushrooms" is only available in English or Dutch.

Discover the magical world of mushrooms, mosses and other
magnificent little things through your camera. Most people
photograph mushrooms from a standing point of view, I will
teach you how you can create an outstanding picture of the
things that grow beneath our feet. This activity is suited for
everyone that has a normal condition and is not afraid of
leaving with dirty clothes.

Foto: Sylvia Adams Photography
Information
Operator: Amazing Nature Scandinavia
Day: Every day between the 1st and the 23th of September
Time: 1 pm–4 pm (13.00–16.00)
Meeting point: Fagersta, exact location will be announced at
booking
Price: SEK 650/person, the price includes hot and cold
drinks, snacks and personal guidance in English or Dutch.
Max. 6 participants.

Information: I recommend warm clothing that may become
dirty, appropriate shoes, camera (with loaded battery and
empty card), camera instruction manual and a bottle of
water. If you have a macro lens, tripod and bean bag you can
bring them as well.
Booking: Via e-mail: sylvia@amazingscandinavia.com or by
phone +46 (0)70 230 68 70
For more information: www.amazingscandinavia.com
Photo: Sylvia Adams Photography

39

Landscape Photography Workshop

Vänligen notera att aktiviteten "Landscape Photography
Workshop" endast är tillgänglig på engelska eller holländska.
Please note that the activity "Landscape Photography
Workshop" is only available in English or Dutch.
Foto: Sylvia Adams Photography

Hundreds of lakes can be found in Europe’s densest
wilderness. I will take you on a tour in an ecopark with
several stops at amazing lakes that offer great photo
opportunities. At the first lake we will enjoy a “fika” together
and at the last stop I will offer you a picnic while the sun sets.
Information
Operator: Amazing Nature Scandinavia
Day: Several workshops every week between May 1 and
September 30, exact dates will be announced at booking
Time: The starting and ending time for this tour depends on
the season, the workshop lasts 5 hours and starts in the
afternoon until approximately 1 hour after sunset.
Meeting point: Skinnskatteberg, exact location will be
announced at booking
Price: SEK 1,500/person, the price includes transport,
snacks, hot and cold drinks, a picnic and personal
guidance in English or Dutch.

After the workshop you can send me 3 pictures and I will give
you some feedback on them, you will then also receive a
small tutorial about landscape photography.
Max. 3 participants.
Information: I recommend warm clothing, appropriate shoes
(preferably boots), camera (with loaded battery and empty
card), camera instruction manual and a bottle of water. If you
have a standard or wide angle lens and tripod, you can bring
them as well.
Booking: Via e-mail: sylvia@amazingscandinavia.com or by
phone +46 (0)70 230 68 70
For more information: www.amazingscandinavia.com
Photo: Sylvia Adams Photography
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Gårdsjö Älgpark
Gårdsjö Moose Park

Mitt bland täta barrskogar ligger den här gemytliga
älgparken. Här strövar älgarna fritt på hela 25 hektar. Ni får
möta hägnets konung, årets kalvar och resten av flocken.
Älgturen görs i ett av Sveriges största älghägn. Med traktor
och vagn åker ni med på en guidad visning. Lyssna till den
hängivna guiden, som verkligen älskar sina älgar, och få en
otrolig inblick i hur älgarna lever och rör sig, ni kommer så
nära att ni nästan kan ta på dem.
Det är med skräckblandad förtjusning man sitter i den
öppna vagnen när hägnets stora älgtjur kommer
galopperande i full fart mot vagnen för att sedan stanna
några meter bort och nyfiket betrakta de nya besökarna i
hans skog.
På älgparken finns också ett trevligt café och en spännande
butik med massor av älgprylar.

This lovely Moose Park is situated in dense pine forests.
Moose roam free over a large 25 hectare area. Encounter the
King of the Forest as well as the seasons new calves and the
rest of the herd.
The tour takes place in one of Sweden’s largest moose
enclosures. Tractor and trailer will transport you on a guided
tour. Listen to the dedicated guide, who really loves his
moose, and get an incredible insight into how the moose live
and move. You will come so close you can almost touch them!
When you’re sitting in the open wagon it’s a thrilling and
exciting feeling when a large bull comes galloping at full
speed towards you, and then suddenly stops just a few
meters away to curiously inspect the new visitors in his
forest.
The Moose Park also offers the possibility to buy coffee and
homemade bread.

Praktisk information
Aktör: Gårdsjö Älgpark
Dag och tid: Se hemsida www.gardsjoalgpark.se
Mötesplats: Gårdsjö Älgpark
Pris: Se hemsida www.gardsjoalgpark.se
Bokning: Boka på www.gardsjoalgpark.se eller på en
turistinformation.
För mer information: www.gardsjoalgpark.se

Information
Operator: Gårdsjö Moose Park
Day and time: Please see www.gardsjoalgpark.se
Meeting point: Gårdsjö Älgpark, 6 km from the village of
Morgongåva
Price: Please see www.gardsjoalgpark.se
Booking: Pre-book at our website www.gardsjoalgpark.se
or at a Tourist Information Centre.
For more information:+46 (0)70 353 60 60 or
www.gardsjoalgpark.se
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Vinterpaddling
Winter paddling

Det är något speciellt med det fina vinterlandskapet i
Svartådalen. Följ med oss på en vinterpaddlingstur med
kanot så kommer ni förstå vad vi menar. Sakta paddlar vi
genom det magiska landskapet och upplever den vackra
fågelsången av övervintrare eller nyanlända flyttfåglar,
medan vintersolen värmer på ansiktet.
Paddla igenom ett vinterlandskap som är en magisk
upplevelse utöver det vanliga. Svartån mellan Fläcksjön och
Hällsjön brukar inte att frysa på grund av en sakta ström. Vi
passerar även bäverriket, om vi har tur kan vi även spana på
mård, utter, älg eller andra vilda djur!
Vår guide hjälper oss tillrätta och man behöver ingen
erfarenhet av paddling för att delta. I slutet av turen sätter vi
oss vid lägerelden och blir serverade äkta kokkaffe i
kopparkittel och välsmakande närproducerad korv med
flatbröd. Den här turen är lämplig för alla åldrar.

There is something special with the beautiful wintry
landscape of the Svartådalen. Come and join with us on a
winter paddling tour with our Canadian canoes. As we slowly
paddle through the beautiful landscape, we hear the
beautiful calling of the birds, whooper swans and new arrived
migratory birds, meanwhile the winter sun warms up your
face.
Paddle through a winter landscape is an experience beyond
the ordinary. The river Svartån between lake Fläcksjön and
lake Hällsjön tend not to freeze because of the slow water
stream. We will pass the realm of the beaver. If we are lucky,
we can also see some animals like marten and moose.
Our guide helps you to cope and you need no experience of
paddling to participate. At the end of the tour we sit around
the campfire and we serve genuine boiled coffee from a
copper kettle and tasty locally produced organic sausages
with flat bread. This tour is suitable for all ages.

Praktisk information
Aktör: Edens Garden
Dag och tid: Oktober till slutet av april (så länge Svartån är
utan is). Välja mellan en förmiddags- eller eftermiddagstur.
Pris: Vuxen 595/person. Barn under 14 år 395/person. Ingår i
priset: guide, kanot, paddlar, flytväst (speciell räddningsväst
till små barn), vattentät förvaring och sittunderlag. Lätt
grillmåltid och kokkaffe i kopparkittel.
Information: Turen tar 2–4 timmar. OBS! Simkunnighet är ett
krav! Att ta med: Vädertåliga kläder och skor, kamera och
kikare. Kanotturen genomförs ej vid olämpliga
väderförhållanden.
Bokning: Boka på tfn 070 681 89 87
För mer information: www.edensgarden.se

Information
Operator: Edens Garden
Day and time: October to the end of April. Choose from a
morning or afternoon tour.
Price: Adult SEK 595/person, children under 14 yrs SEK 395/
person. Included: guide, canoe, paddles, life jackets (special
life jacket for small children), waterproof storage and seat
cover. Small BBQ meal and coffee over open fire.
Information: Tour takes 2–4 hours NOTE! Swimming skills
are required! Bring: Weather resistant clothing and shoes,
camera and binoculars. Canoe trip will not take place during
unstable weather conditions.
Bokning: Pre-book by phone +46 (0)70 681 89 87
For more information: www.edensgarden.se
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Vargspårningsturer och Långfärdsskridskoturer
Wolf Tracking Tours and Ice Skating Tours

Långfärdsskridskoturer och vargspårningsturer på snöskor i
ett av Sveriges största naturreservat. Långfärdsskridskor och
snöskor erbjuder fantastiska möjligheter att ge sig ut på
blanka skridskoisar och in i den djupa snötäckta skogen.
Under turerna gör vi ett stopp där en vildmarkspicknick
serveras. Under picknicken lyssnar vi på en kunnig och
erfaren viltsafariguide som berättar historier om vargen och
en del andra vilda djur i skogen. Turerna är certifierade
Nature's Best arrangemang.

Ice-skating tours and wolf tracking tours on snowshoes in
one of Sweden’s largest Nature Reserves. Ice skates and
snowshoes offers you a great way to explore the extended
frozen lakes and the deep snow covered forest. During the
tours a stop will be made when a wilderness picnic will be
served. At the picnic we will listen to an experienced and
knowledgeable wildlife guide who will let us know about the
wolf and many other wild animals in the forest. The tours are
certified Nature’s Best arrangements.

Praktisk information
Aktör: Nordic Discovery
Datum och tid: Långfärdsskridskoturer säsongen 2018–
2019: 8/12, 15/12, 5/1 och 12/1. Vargspårningsturer på
snöskor säsongen 2019: turen arrangeras på lördagar från
19 januari till 16 mars. Start och sluttid för båda turerna:
09:00–17:00. För aktuella datum: www.nordicdiscovery.se
Mötesplats: Nordic Discoverys Äventyrscentral

Information
Operator: Nordic Discovery
Dates and time: Ice skating tour season 2018–2019: 8/12,
15/12, 5/1 and 12/1. Wolf tracking tour on snowshoes
season 2019: tours are arranged on Saturdays from January
19 to March 16. Start and finishing time for both tours: 9 am–
5 pm. For exact dates, please visit: www.nordicdiscovery.se
Meeting point: Nordic Discovery’s Adventure Center

Pris: Vuxen 1 250 kr. Barn 12–14 år 1 000 kr. Turerna
inkluderar: 8 timmars guidade turer på långfärdsskridskor
eller snöskor, långfärdsskridskor eller snöskor (inklusive
justering till deltagarnas kängor), isdubbar, sittunderlag, en
vildmarkspicknick med älgklämmor med stuvade grönsaker
och bär från skogen, lokala frukter, te eller kaffe.
Inkluderat vid behov: transfers till och från valda områden.
Tillval: övernattning i dubbelrum, sänglinne, handdukar, en
två-rätters middag och frukost 750 kr/person.
Bokning: boka på tfn 073-0350075 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.nordicdiscovery.se

Price: Adults SEK 1,250. Children 12–14 years SEK 1,000.
The tours includes: 8 hours guided tours on ice skates or
snowshoes, ice skates or snowshoes (including adjustment
to the participant’s boots), safety nails, sitting mats, a
wilderness picnic with moose meat wraps mixed with
vegetables and berries from the local forest, local fruit,
tea or coffee. Included if needed: transfers to and from
chosen areas.
Optional: one-night stay in double room with sheets, towels,
a two course dinner and breakfast SEK 750/person.
Booking: pre-book by phone +46 (0)73 035 00 75 or at
a Tourist Information Centre.
For more information: www.nordicdiscovery.se
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Skidtur i djurens spår
Ski Tour in animal tracks

I Västmanlands storskogar, två timmar väster om Stockholm,
möts vildmark och lantliv. På gården sätts de lokala
smakupplevelserna i främsta rummet tillsammans med ett
professionellt värdskap och gedigen kunskap om gårdens
omgivande skogar med sitt rika vilt och fågelliv. Efter ett
snöfall blir storskogen som en öppen bok. Spårlöpor,
vingavtryck och revirmarkeringar avslöjar vem som har gjort
vad och ibland även varför. Om det kan vår vildmarksguide
berätta på en guidad skidtur efter olika spårlöpor. På
eftermiddagen kommer vi tillbaka till Ulvsbomurens timrade
stugor där en härlig vedeldad bastu väntar. Därefter är det
åter dags för älgar, rådjur, skogshöns eller något annat vilt.
Den här gången i form av en trerätters viltmiddag.
Praktisk information
Aktör: Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv
Dag och tid: Beroende av god tillgång till snö. Lördagar kl.
9.00–19.00.

Säsong 2018. 13 och 27 jan, 10 och 24 feb, 3 och 10 mars.
Säsong 2019. 19 jan, 2 och 16 feb, 2 och 9 mars.
Plats: Ulvsbomuren, 15 km norr om Ramnäs
Pris: Vuxen 1 575 kr, barn under 12 år (i sällskap av vuxen)
50% rabatt. I priset ingår: Guidad skidtur, skidor och pjäxor,
grillunch i skogen, vedeldad bastu, 3-rätters viltmiddag.
Information: Oömma kläder ev. ombyte. Glöm ej kameran.
Tillval: Övernattning i gårdens timmerhus. Tilläggskostnad
inkl. moms: Vuxen 575 kr. Barn under 12 år 350 kr. Frukost
ingår.
Bokning: Boka på tfn 0220-340 50 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.ulvsbomuren.se
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In the deep forests of Västmanland, two hours west of
Stockholm, wilderness meets rural life. On the farm, you can
experience the local flavour along with professional hosting
and extensive knowledge of the area’s wild- and birdlife.
After a snowfall the forest becomes an open book. Animal
tracks, wing impressions and territorial markings reveal who
did what, and sometimes even why. Our wilderness guide can
explain all about this during a guided ski tour searching for
animal tracks. In the afternoon we return to Ulvsbomuren’s
timber cabins where the wood fired sauna awaits. After that
it is once again time for moose, deer, grouse or other wild
game. This time prepared in a three-course wild game dinner.
Information
Operator: Ulvsbomuren Wildlife Safari & Lodging
Day and time: Depending on good access to snow. Saturdays
at 9 am-7 pm. Season 2018. Jan 13 and 27, Feb 10 and 24,
March 3 and 10.

Season 2019. Jan 19, Feb 2 and 16, March 2 and 9.
Meeting point: Ulvsbomuren, 15 km north of Ramnäs
Price: Adult SEK 1,575, children up to 12 years (accompanied
by an adult) 50% discount. Included in the price: guided ski
tour, skis and ski boots, barbecue lunch in the forest,
woodfired sauna, three-course wild game dinner.
Information: Comfortable clothes and change of clothes.
Don’t forget your camera.
Optional: Lodging in the farm timber cottages, breakfast
included. Additional cost, Swedish VAT included: Adult, SEK
575, children up to 12 years, SEK 350.
Booking: Pre-book by phone +46 (0)220 340 50 or at a Tourist
Information Centre.
For more information: www.ulvsbomuren.se

Vinterturer på frusna sjöar
Winter Adventures on the frozen lakes

Långfärdsskridskotur Känn frihetskänslan med att glida över
frusna sjöar. Vi samlas och åker gemensamt från Västerås till
lämpligt ställe, max 2 timmars bilfärd från Västerås. På plats
går vi igenom grunderna i långfärdsskridsko för att sedan ge
oss ut på tur med medhavd lunch. Val av område bestäms
beroende på vind och väder. Vi står för utrustningen. Det du
behöver packa med är extra kläder till ryggsäcken.
Datum: 15 december, 12 januari, 26 januari
Pris: 995 kr/person. Ingår: Isguide, skridskor, pjäxor,
säkerhetsutrustning, ryggsäck med packpåsar, lunchpaket.
Prova på kite Få möjligheten att lära dig kite under två
timmar på Mälaren! Beroende på snö och vind, så kommer vi
att åka kite med skridskor eller skidor, vilket utav dem får du
reda på några dagar innan.
Datum: Söndagar kl 14.00–16.00. Förbokas senast fredag
samma vecka

Pris: 650 kr per person. (250 kr för hyra av skid-/
skridskoutrustning). Intruktör och kite ingår i avgiften.
Medtag pjäxor, skridskor/skidor, skidglasögon och hjälm. Vill
du hyra utrustning så behöver vi få beställning på det i
samband med anmälan.
Praktisk information
Aktör: Lakeside adventure
Mötesplats: Västerås, plats meddelas dagen innan turen.
Bokning: Boka på tfn 021-261 00 eller på en
turistinformation.
För mer information: www.lakesideadventure.se

Ice skating tour Experience the freedom of skating on the
frozen lakes. We meet up in Västerås and go together to a
lake with good ice, up to two hours by car. At the lakeside we
will give you all the instructions and safetyinstructions you
will need to be safe on the ice, and then we will go for our
tour. We will bring an outdoorlunch. We will provide most of
the equipment, all you need to bring is winterclothes and one
extra set of clothes.
Dates: December 15, January 12, January 26
Price: SEK 995/person. Included: Iceguide, skates, boots,
safetyequipment, backpack with waterproof bags, outdoor
lunch.
Experience snowkiteing Try snowkiteing on the ice for two
hours! Depending on the ice/snow conditions we will go
kiteing with skates or skies, we will let you know a couple of
days before the event.

Dates: Sundays at 2 pm–4 pm. Prebook before Friday the
same week
Price: SEK 650/person. (SEK 250 for renting skates/skies and
helmet). Instructor and kite is included. Bring skates/skies,
skigoggles and helmet, unless you want to rent it. Prebook if
you need equipment.
Information
Operator: Lakeside Adventure
Meeting point: Depends on weather, you will be notified the
day before the tour
Booking: Pre-book by phone +46(0)21 261 00 or at a Tourist
Information Centre.
For more information: www.lakesideadventure.se
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Norberg
Fagersta
Sala

Skinnskatteberg

Surahammar
Hallstahammar Västerås

Köping
Kungsör
Arboga

Kontakta
kommunerna
för mer
information

Turistinformation Hallstahammar
Prästgårdsgatan 1
734 30 Hallstahammar
Tel: 0220-241 86
E-post: turism@hallstahammar.se
www.hallstahammar.se/turism

Sala Turistinformation
Stora Torget
733 30 Sala
Tel: 0224-74 78 02
E-post: information@sala.se
www.destinationsala.se

Kungsörs Turistinformation
Drottninggatan 34
736 85 Kungsör
Tel: 0227-60 01 01
E-post: turistbyran@kungsor.se
www.kungsor.se/turism

Skinnskattebergs Turistinformation
Kyrkvägen 7
739 30 Skinnskatteberg
Tel: 0222-51 57 40
E-post: turistinfo@skinnskatteberg.se
www.skinnskatteberg.se

Arboga Turistbyrå
Box 45, Centrumleden 6
732 30 Arboga
Tel: 0589-871 51
E-post: turistinfo@arboga.se
www.arboga.se

Köpings Turistbyrå
Barnhemsgatan 2
731 32 Köping
Tel: 0221-256 55
E-post: tourist@koping.se
www.koping.se

Surahammars Turistinformation
Box 203, Hjulmakarvägen 18
735 23 Surahammar
Tel: 0220-51 57 40
E-post: turism@surahammar.se
www.surahammar.se

Fagersta Turism
Västmannavägen 12/Biblioteket
737 40 Fagersta
Tel: 0223-131 00
E-post: turism@fagersta.se
www.fagersta.se/turism

Norbergs kommun
Turistinformation
Tel: 0223-290 30
E-post: turistbyra@norberg.se
www.norberg.se

Västerås Tourist Center
Kopparbergsvägen 10
721 87 Västerås
Tel: 021-39 01 00
E-post: visit@vasteras.se
www.visitvasteras.se

Contact the municipalities
for more information

