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Shopping

I Västerås city finns det något för 
alla som är sugna på shopping 
– från små gemytliga butiker till 
större kedjor utspridda i både gal-
lerior i city, på mindre gågator och 
i handelsområden. Vill du ha allt 
under samma tak finns Erikslund 
Shopping Center,  med 80 butiker 
under ett och samma tak.

Vandring

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

Västerås restaurang- och kaféliv

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

Möt djur på nära håll 

Kungsbyn Djurpark 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 nät-
pytonormar. Djurparken ligger vid 
Ängsö. Under hösten och vintern 
har parken begränsade öppettider 
men håller extra mycket öppet 
under höst- och sportlov.

Välkommen till Västerås en stad full av upplevelser och äventyr året om, 
för hela familjen. Här listar vi utvalda smultronställen och utflyktsmål, 
allt samlat på nära håll. Ett tips, skapa din egen bucketlist!
Mer inspiration och evenemang hittar du på visitvasteras.se

Dela dina upplevelser  #visitvasteras

Spa och relax 

Varva ner och ladda upp. På The 
Steam Hotels spa Voltage Lounge 
slappnar ni av i mjuka sängar runt 
den öppna brasan och tar sedan ett 
dopp i relaxpoolen. Här finns bar, 
dj och utomhuspool med underbar 
utsikt över Mälaren. I samma hus 
finns Kokpunkten Actionbad som 
även de har spaavdelning. Hotell 
Plaza erbjuder ett Sky spa mitt i 
city med härlig utsikt över Västerås. 
Njut av behandling eller möt sol-
nedgången med ett glas bubbel i 
handen, iklädd en fluffig badrock.

Skönt häng eller 
lek och äventyr?



Snögaranti på Vedbobacken

En stadsnära skidanläggning som 
prisats av SLAO som ”Årets Hem-
mabacke”. Här kan du både åka ut-
för och längd hela vintern och tack 
vare konstsnö utlovas snögaranti.

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”, skriver en gäst. Det säger 
allt. The Steam Hotel är inte ett 
hotell, det är en destination. 

Vinterlek 

Packa ryggan med varm choklad 
och smörgås och ta dig till pulka-
backen. Några tips på backar är 
Anundshög, Björnö och Himlaback-
en vid Öster Mälarstrand.
Uthyrning & utlåning av skridskor 
hittar du hos Fritidsbanken, där du 
kan låna allt du behöver till en aktiv 
fritid. Helt gratis. Ska du ut på Mä-
larisen, kan du hyra både skridskor, 
skidor och sparkar hos Aktivt uteliv 
Björnögården.

5 roliga inomhustips!

Prison Island. Samarbeta i lag och 
lös utmaningar i kluriga och roliga 
celler för att få så många poäng 
som möjligt. Här välkomnas liten 
som stor!

Yoump. Sveriges första Yoump! 
Här har gravitationslagen upphört 
att existera. Upplev trampoliner från 
vägg till vägg!

Pilot för en dag. Testa en av 
Västerås Flygmuseums fyra flyg-
simulatorer. Du instrueras hur 
arbetet i en cockpit går till och får en 
realistisk upplevelse bakom spakarna. 
Ta kaptenens stol och lyft!  

Turbo Extreme Sport Zone. En 
sport- och träningsanläggning med 
inriktning på nya träningsformer 
som trampolin, ninja warrior, klätt-
ring, parkour samt basket, fotboll 
och innebandy. 4 000 kvadratmeter 
idrottsarena för alla åldrar! 

Klättercentret Västerås. Augusti 
2020 slog de upp portarna till vad 
de blygsamt anser vara deras bästa 
klätterhall hittills. De bygger kontinu-
erligt om banorna så här finns härli-
ga utmaningar både för nybörjaren 
och proffset. 

När isen ligger tjock på Mälaren ...

Visste du att ... 
... både H&M och ICA grund-
ades i Västerås. 

Nytt!

Nytt!



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

Karlsgatan 2 är en mötesplats för 
konst och kulturarv. Ett hus med 
två museum: Västerås konst-
museum och Västmanlands 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

Kokpunkten är Sveriges första 
actionbad! En unik plats med att-
raktioner och vattenrutschbanor på 
över åtta våningar. Kokpunkten och 
The Steam Hotel ligger i samma 
byggnad. 

Skultuna Messingsbruk
Bruksgatan 8, Skultuna

400 år och fortfarande modernt. 
Skultuna Messingsbruk bevisar 
gång på gång att företaget från 
1607 är att räkna med och de syns 
i både bloggar och på TV med sina 
smycken och inredning. Det ryktas 
också att Västmanlands godaste 
räksmörgås 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. Mums!

Vallby Friluftsmuseum
Skerikesvägen 2

Ett av Sveriges största friluftsmu-
seum. Strosa runt på området och 
kika på alla hus och besök hantverk-
arnas ateljéer. Ta en lunch eller fika 
hos Systrarna på Gaggeska Gården 
och hälsa på de klassiska lantras-
djuren. 2021 firar Vallby Frilufts-
museum 100 år.

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.

3 platser på hal is 

Skridskobana i city. Mitt i city på 
Aseatorget finns en konstfrusen 
isbana, perfekt för de mindre. 
Allmänhetens åkning. För ung-
domarna som vill ha större yta, 
mer fart och kanske även klubba 
är tipset allmänhetens åkning 
på Rocklunda. Här finns även ett 
längdskidspår med konstsnö.            
Plogad bana på Mälaren. För dig 
som vill ut på en längre tur är tipset 
Mälaren. Så snart isen är säker tar 
sig Västerås idéella plogare ut på 
Mälaren. En härlig sträcka perfekt 
för både promenad och skridsko-
åkning.  

Guidningar

En guidad vandring är ett bra sätt 
att lära sig mer om en stad. Deila 
och dåtiden erbjuder vandringar 
året runt. Gå på audioguidning 
när det passar dig. Dessa finns 
på Anundshög, Skitviken, en 
rostig lustgård full av liv samt en 
ljudvandring på Öster Mälarstrand. 
Ladda ned appen Västeråsguide.

TIPS!
visitvasteras.se

Här hittar du tips och inspiration 
om aktuella händelser och 

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

visit@vasteras.se

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

Hotell i Västerås
Skapa din egen bucketlist:

Promenera på Mälarens plogade isbana

Besök Västerås domkyrka 

InfoPoint
Runt om i Västerås finns 
InfoPoints där du kan bli 
tipsad om vad som finns 
att se och göra i Västerås. Här finns 
informationsmaterial om Västerås 
och Västmanland. 

InfoPoint

8

9
25 km

1. Butik 103 Kvadrat
2. Kokpunkten Actionbad
3. First Camp Västerås-Mälaren
4. Systrarna på Gaggeska Gården
5. Aktivt Uteliv Björnögården
6. Erikslund Shopping Center
7. Karlsgatan 2
8. Second Step
9. Borgåsunds restaurang

InfoPoints
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1. Västerås domkyrka
2. Vallby Friluftsmuseum
3. Stadshuset
4. Skrapan
5. Centralstationen
6. Kokpunkten Actionbad
7. Färjekajen
8. Mälaren
9. Västerås Gästhamn  
och ställplats för husbilar.

10. Västerås Slott
11. Mälarpromenaden
12. Hotell Utter Inn
13. Djäkneberget
14. Rocklunda
15. Vedbobacken
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Mer information finner du på 
visitvasteras.se

visit@vasteras.se

Följ oss och upplev mer!
facebook.com/visitvasteras
instagram.com/visitvasteras
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Den plogade skrid-
skobanan passerar 

Hotell Utter Inn. 
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Vedbobacken 
har snögaranti vilket 

innebär att du kan åka 
både utför och längd 

hela vintern.


