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Västerås är staden med massvis av möjligheter att skapa semester-
minnen i, för hela familjen. Här tipsar vi om ett urval av allt som 
finns att uppleva i Västerås. Välj det som passar dig bäst och skapa 
din egen bucketlist för Västerås. 
Mer inspiration och evenemang hittar du på visitvasteras.se

Kungsbyn Djurpark
Kungsbyn 33

Besök djurparken som är en rolig 
plats för barn och lärorik för vuxna. 
Här får du uppleva djuren på riktigt 
nära håll och träffa allt från lemurer 
och kameler till fågelspindlar och 
nätpytonormar. På Kungsbyn finns 
även en bistro där du både kan fika 
och äta lunch. Djurparken ligger vid 
Ängsö. Här finns både slott, golf, 
vandringsleder och bad. Önskar 
du bo kvar så finns även boende i 
omgivningarna. 

Utflykt i härlig slottsmiljö

Engsö Slott
Engsö Slott

En pärla strax utanför Västerås. 
Förutom att vara en vacker bygg-
nad med natursköna omgivningar 
och ett slottscafé ryktas det om 
att det spökar här ...

Strömsholms Slott
Slottsvägen 32, Strömsholm

Strömsholm är ett av de Kung-
liga slotten. Ett barockslott med 
1700-talsinredning i gustaviansk 
stil och en betydande samling 
svenskt måleri. Ta dig tid att strosa 
runt i den vackra slottsparken.  

Tidö Slott
Tidö Slott

Tidö Slott är sannolikt Sveriges 
bäst bevarade och mest levande 
slott från stormaktstiden. Till våren 
får motorcyklarna på MC Collection 
vid slottet sällskap av en cykelhis-
torisk utställning.  
 
Actionfyllda aktiviteter

Utbudet av pulshöjande aktiviteter är 
stort. Här finns allt från höghöjds-
banor, segway, actionbad, cable 
park, ribbåt, flyboard och stand up 
paddleboard.

Dela dina upplevelser  #visitvasteras

Restaurang- och kaféliv

Flera av stadens restauranger och 
kaféer har fått White Guide utmär-
kelser. Se det fantastiska utbudet 
på visitvasteras.se. 

Upplev mer på cykel

Kombinera motion och natur och 
upplev mer av Västerås. På de över 
380 kilometer långa cykelvägarna 
tar du dig enkelt och snabbt fram. 
Vad sägs om en härlig cykeltur till 
Gäddeholm för bad och fika? Eller 
väljer du hellre en tuffare mountain-
bikebana i SM-klass? Uthyrning av 
cyklar och även kurser i mountain-
bikeåkning erbjuds på olika ställen 
i stan! 

Tid att skapa 
semesterminnen!



Vandring

Utbudet av vandringsleder och 
naturreservat är både stort och 
varierat. Ett tips är att ta sig ut till 
Ängsö, där du finner en unik natur. 
Ett annat tips är Björnö. Dessa och 
många fler vandringsleder hittar ni 
på naturkartan.se. Ytterligare ett 
tips är att vandra längs med Bruks-
leden som går från Västerås till 
Avesta. Välj den etapp som passar 
dig bäst!

Lopp för motion och elit 

Löpning är mer populärt än någon- 
sin och loppen blir fler och fler. Här 
finns allt ifrån det klassiska loppet 
Blodomloppet och tuffare sprint-
utmaningar som exempelvis Black 
River Run. 
1 juni Västerås Power Trail
6-13 juni VFK Virtual Run (istället 
för Mälarenergi Stadslopp)
13 juni Color Obstacle Run
24 augusti Blodomloppet
12 september Ängsö Trail Run 
19 – 20 september Black River Run

Visste du att ... 

... Strömholms kanal firar i år 225 
år. Kanalen följer Kolbäcksåns 
vattensystem och är 110 km lång 
med 25 slussar från Borgåsund till 
Smedjebacken.

Guidade visningar 

Upptäck mer av Västerås genom 
guidadade- och dramatiserade 
vandringar! Upplev misären på 
Kyrkbacken eller se mer av exem-
pelvis Västerås domkyrka som 
varje söndag kl 12.30 har guidad 
visning. Under sommaren är utbu-
det ännu större! Även Anundshög 
har då dagliga visningar där du 
dessutom kan ladda ner en audio-
guide för att lära dig ännu mer om 
området.

Golfstaden med 8 banor

Med åtta golfbanor, ett stort utbud 
av boende och restauranger är 
Västerås det perfekta valet både för 
paret och kompisgänget som vill 
spela golf och må gott. Unikt stora 
ytor har avsatts för banor i Väs-
terås. En av dessa ligger bara ett 
par drivar från centrum. Dessutom 
finns Frösåkers golfbana, direkt vid 
Mälarens strand, som rankas högt 
bland Sveriges golfbanor. Parkbana, 
skogsbana eller utmanande hål vid 
Mälarens kant, det är bara att välja! 

En regnig dag

Yoump  
Hällagatan 4

Besök Sveriges första Yoump! Ett 
hus där gravitationen har upphört 
att existera. Trampoliner från vägg 
till vägg. 

Prison Island
Kopparbergsvägen 13

Samarbeta i lag och lös utmani-
ngar i kluriga och roliga celler för 
att få så många poäng som möj-
ligt. Här välkomnas liten som stor! 

VR Club Västerås
Vasagatan 20

Upplev världen med nya ögon 
och fler sinnen. Lura hjärnan och 
framkalla svindelkänslor, dyk, 
bergsklättra och inte minst, upplev 
rymden.

 

The Steam Hotel  
– Sveriges snackis 
Ångkraftsvägen 14

”Kan man bli kär i ett hotell så tror 
jag att jag blivit det i The Steam 
Hotel” Så skriver en gäst. Det säger 
allt. The Steam hotel är inte ett 
hotell, det är en destination. Besök 
det! 

TIPS!visitvasteras.se

På visitvasteras.se hittar du tips 
och inspiration om aktuella 
händelser och evenemang i 

Västerås.



7största besöksmålen i              
Västerås
Anundshög 
Anundshög 5

Sveriges största forntida gravhög 
samt runsten och skeppssättning-
ar. Här finns audioguider på flerta-
let språk och Café Anund serverar 
hembakat fika i en historisk miljö.

Karlsgatan 2
Karlsgatan 2

En mötesplats för konst och kultur-
arv. Ett hus med två museum: Väs-
terås konstmuseum och Västman-
lands läns museum. Här kan du se 
spännande, moderna utställningar 
och lära dig mer om Västmanlands 
historia i en härligt interaktiv miljö. 

Kokpunkten Actionbad
Kraftverksgatan 11

Sveriges första actionbad! En unik 
plats med attraktioner och vatten-
rutschbanor på över åtta våningar. 
Kokpunkten och The Steam Hotel 
ligger i samma byggnad. Sommar-
tid har Glassverket öppet vid entrén 
och Kokpunkten hyr ut elbåtar som 
ligger vid bryggan.

Skultuna Messingsbruk
Bruksgatan 8, Skultuna

400 år och fortfarande modernt. 
Skultuna Messingsbruk bevisar 
gång på gång att företaget från 
1607 är att räkna med. De syns i 
bloggar och på tv. Det ryktas att 
Västmanlands godaste räksmör-
gås hittas här.

Saluhallen Slakteriet 
Slakterigatan 6-10

En trivsam och inspirerande mötes-
plats för matintresserade i alla 
åldrar. Fokus ligger på hög kvalitet 
och ekologiskt tänkande. 

Vallby Friluftsmuseum
Skerikesvägen 2

Ett av Sveriges största frilufts- 
museum. Strosa runt på området 
och kika på alla hus och besök 
hantverkarnas ateljéer. Ta en lunch 
eller fika hos Systrarna på Gagges-
ka Gården och hälsa på de klassiska 
lantrasdjuren. Ett tips är även att ta 
med en picknickkorg.  

Västerås domkyrka
Västra Kyrkogatan 6

Med anor från 1200-talet stoltserar 
kyrkan med stjärnor i Guide 
Michelin. Kyrkbacken, som består 
av äldre trähus i ett virrvarr av 
slingrande gränder precis intill 
kyrkan, är också värd ett besök.

Ta en tur med Elbafärjan

Elbafärjan tar dig till både badöar,
camping och populära Öster Mälar-
strand. Färjan utgår från Färjkajen. 
Du kan även hoppa på vid Östra 
Holmen, Elba, Brygga Öster Mälar-
strand eller Brygga Väster vid First 
Camp.

3 favoriter för glasspaus
Västerås Gästhamn
Lögarängsvägen

Njut av glass och roas av de som 
åker i Västerås cablepark. Testa du 
också!

Fiskarfruns Café
Ängsö Skurusund 2

Här serveras glass, gott fika och 
fisk från det egna rökeriet.

Frösåkers Brygga – Västerås 
historiska skeppsmuseum
Frösåkers Brygga 7

Här kan du strosa runt och kika på 
alla båtar vid bryggan och äta en 
magiskt god hemmagjord glass.
 3 platser för ett dopp 

Lögastrand, en central sandstrand 
med stora gräsytor, beachvolley-
bollplaner och bryggor. Östra Hol-
men – barnens badparadis dit du 
tar dig med Elbafärjan. Björnö, en 
ö 7 km från city som erbjuder både 
sandstrand och klippbad. 

Ta en båttur på Mälaren.
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Chatta med oss på 
visitvasteras.se 

visit@vasteras.se

Följ oss och upplev mer!
facebook.com/visitvasteras
instagram.com/visitvasteras

1. Abrins Hotell
2. Best Western Hotel Esplanade
3. Best Western Plus Hotel Plaza
4. Best Western Ta Inn Hotell
5. Clarion Collection Hotel Etage
6. Comfort Hotel
7. Elite Stadshotellet
8. Good Morning Västerås
9. Hem till gården
10. Hotell Arkad
11. Hotell Valsaren
12. Hotell Västerås
13. Hässlö Hotell
14. Room Apartment Hotel
15. Scandic Västerås
16. The Steam Hotel
17. Turbine hotel

Hotell i Västerås

1. Butik 103 Kvadrat
2. Kokpunkten Actionbad
3. First Camp Västerås
4. Systrarna på Gaggeska Gården
5. Aktivt Uteliv Björnögården
6. Second Step
7. Erikslund Shopping Center
8. Ängsö Fisk, Fiskarfruns Café

InfoPoints

Måste upplevas i Västerås under sommaren

Hyr segway i Västerås gästhamn

Se utsikten över Västerås från Djäkneberget

Gå Mälarpromenaden , utprickad på kartan 

InfoPoint
Runt om i Västerås finns 

InfoPoints där du kan bli 
tipsad om vad som finns att se och 
göra i Västerås. Här finns infor-
mationsmaterial om Västerås och 
Västmanland. 

InfoPoint
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1. Västerås domkyrka
2. Vallby friluftsmuseum
3. Stadshuset
4. Skrapan
5. Centralstationen
6. Mälarpromenaden
7. Färjekajen
8. Mälaren
9. Gästhamn och Ställplats

10. Västerås slott
11. Lögastrand
12. Hotell Utter Inn
13. Djäkneberget
14. Rocklunda
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Chatta med oss på
visitvasteras.se

visit@vasteras.se
Följ oss och upplev mer!

facebook.com/visitvasteras
instagram.com/visitvasteras
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Mälar
  promenaden

Rocklunda 
Västerås största 

aktivitetsområde. Här kan du 
promenera, springa, orientera, 

spela fotboll, rida, 
cykla mountainbike 

med mera.


