
Upplev Västerås
året runt

#visitvasteras



Västerås är staden med fartfyllda aktiviteter som cykling, wakeboard 
och actionbad. Men också lugnare upplevelser som slottssightseeing, 
vandring i skog och natur och restauranger i absolut toppklass. Här är 
det nära till allt och det finns verkligen något för alla. Här har vi samlat 
ett urval av härliga upplevelser och besöksmål för att du ska kunna 
hitta det som passar just dig bäst.
Mer inspiration och tips hittar du på visitvasteras.se

Fler golfbanor än dagar i veckan

Västerås & Västmanland – ett 
paradis för golfälskare. 261 greener 
fördelat på 14 golfklubbar. Allt det 
inom 45 minuter gör Västerås till 
det perfekta valet både för paret 
och kompisgänget som vill spela 
golf och må gott. Storartad utsikt 
vid Mälaren, utmanande skogs- 
banor, härliga parkbanor eller inom-
hus via simulator. Välj utmaning 
utifrån intresse, ambitionsnivå och 
sällskap! 

Utforska Västerås på egen hand

Lär dig mer om Västerås eller ut-
mana släkt och vänner i Västerås-
kunskap genom att gå en av våra 
digitala tipspromenader med 
Active Quiz. Ladda ner appen och 
använd id VASTERAS så är du 
igång. Det finns quiz för både barn 
och vuxna. 

När barnen får bestämma

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. 

Friluftcenter på Björnö
Björnövägen, Björnö 

Friluftscentret Aktivt Uteliv Björ-
nögården erbjuder både boende, 
mat och framförallt massor av 
aktiviteter, sommar som vinter. 
Häng med på en kurs eller tur 
som de arrangerar. Här finns även 
mountainbikeleder, höghöjdsbana 
samt plogade skridskobanor. Här 
kan du äta gott från Wåffelbarens 
smarriga meny. Vill du bo kvar kan 
du boka en stuga på ön.

Action & äventyr för alla

I Västerås finns något för alla även-
tyrare, stora som små. Vad sägs om 
häftiga wakebordhopp, härligt läski-
ga vattenrutschkanor, balansgång 
uppe bland trädkronorna, stand up 
padel längs Svartån eller utmanande 
escape rooms. Utmana vänner eller 
familj! Låt adrenalinet pumpa och 
geniknölarna jobba!

Restaurang- och kaféliv

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

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, finns på Anunds-
hög och vid Skitviken - en rostig 
lustgård full av liv. Ladda ner appen 
Västeråsguide och följ med på en 
ljudvandring på Öster Mälarstrand. 

Välkommen till  Västerås, 
aktivitetsstaden!



Vandring i skog och natur

Motionär, utforskare eller äventyra-
re? Här finns något för alla! Ängsö 
naturreservat erbjuder omväxlande 
landskap med sex olika vandrings-
leder medan Mälarpromenaden är 
toppen för den som inte vill vandra 
allt för långt från det bekväma 
stadslivet. För den erfarne sträcker 
sig Bruksleden 25 mil genom Väst-
manlands kulturlandskap fördelat 
på 27 etapper. Vandra längst mils-
långa vyer över Mälaren, djupt inne 
i bergslagsskogen och njut av vår 
fantastiska natur!

Upplev mer på cykel 

Hoppa på cykeln och ta den fina 
cykelvägen till Gäddeholm. För-
utom motion och fin natur kan du 
belöna dig själv med en fika på 
Gäddeholms Café. Är du ute efter 
action och fart är Vedbobacken 
rätt plats för dig. Här finns det tre 
nedfarter från toppen i varierande 
svårhetsgrad som passar alla. Ta 
liften upp och cykla ner!

Slott som lockar

Visst är det något magiskt med 
slott? Inget är likt de andra och 
alla bär en historia. Kring Västerås 
finns fyra slott som inget är det 
andra likt.

Engsö slott
Västerås eget spökslott som lockar 
besökare även till dess vackra park. 

Strömsholms slott
Ett kungligt slott vackert beläget 
precis intill Strömsholms kana

Tidö slott
Ett av Sveriges bäst bevarade slott 
från stormaktstiden. Här finns även 
MC Collection och Cykelmuseum.

Västerås slott
Beläget mitt i city med lunchres-
taurang och utställning.
 
Spela padel i Västerås 

I Västerås finns det över 720 
padeltider om dagen och arenorna 
blir bara fler och fler. Här har du 
alla möjligheter att njuta av padel, 
Sveriges snabbast växande sport. 
Centrala arenor på bekväma av-
stånd eller utomhusbanor omgivna 
av grönska med Mälaren runt hör-
net. Plocka fram tävlingsinstinkten, 
låt benen jobba och förbered er på 
många skratt och tuffa set.

När snön faller 

När Västerås kläs i vinterskrud 
beger vi oss till skidbackarna, ut på 
isen eller ner på stan och beskådar 
den spektakulära julbelysningen. 
Västerås är välkomnande och 
varmt, även på vintern. 

Snögaranti på Vedbobacken
Här kan du åka både utför och längd 
hela säsongen, tack vare konstsnö. 

Skridskor på Mälaren 
Så snart isen fryser plogas banor så 
att du kan ta dig ut säkert.

Skridskor i city
Mitt i city vid Aseatorget finns en 
konstfrusen isbana, perfekt för de 
mindre.

Pulkaåkning på Björnön 
Släpp loss barnet i dig och åk pulka 
med barn, barnbarn eller kompisar. 

Konstspår på Rocklunda 
Det finns ett klassiskt spår i varje 
riktning samt ett skatespår som går 
mellan de klassiska spåren. Totalt 
2,5 km. 

Hyr spark och skridskor 
Det går enkelt att hyra spark och 
långfärdsskridskor vid Björnögår-
den. 

TIPS!visitvasteras.se

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

Västerås.



Dela dina upplevelser i  sociala medier med  #visitvasteras

Mälarnära
Västerås Gästhamn och hus-
bilsparkering 
Ängsö Skurusund 2

10 minuters promenad från Väster-
ås city ligger Västerås Gästhamn 
med 42 platser och ställplats för 
husbilar med 15 platser. Gästham-
nen och husbilsparkeringen håller 
öppet året om.  

Utter Inn
Färjkajen 

Utter Inn är ett undervattenshotell 
som ligger mitt ute i Västeråsfjär-
den, ca en kilometer från Västerås 
hamn. Den röda lilla stugan ligger 
på en flytbrygga, så du har tillgång 
till att sola, bada och njuta av 
solnedgången. Du sover tre meter 
under vattenytan med panora-
mafönster åt alla väderstreck och 
trots att vattnet är grumligt så kan 
du se fiskarna simma förbi utanför.

Ta en  tur med Elbafärjan
Färjkajen

Elbafärjan, Västerås egen hop on 
hop off färja, tar dig till både ba-
döar, camping och populära Öster 
Mälarstrand. Färjan utgår från Färj-
kajen.  Du kan även hoppa på vid 
Östra Holmen, Elba, Brygga Öster 
Mälarstrand eller Brygga Väster 
vid First Camp. Rederiet erbjuder 
även flera olika kryssningar och 
guidadeturer.

Skatepark och Kabelpark
Lögarängsvägen

Löga skatepark är en stor utom-
huspark precis vid Mälarens kant, 
intill Västerås Gästhamn. Här kan 
du åka skateboard, BMX samt kick-
bike. Precis intill ligger Västerås 
Cable Park som roar både utövare 
och åskådare. Här kan du antingen 
dras runt på vattnet eller utmana 
dig själv med de hopp som finns. 
Ingen åldersgräns, bara du kan 
simma. 

Frösåkers brygga
Frösåkers Brygga 7

Här får ni prova på livet som viking-
ar med aktiviteter som passar hela 
familjen. I cafeét serveras magiskt 
god hemmagjord glass och på 
bryggan njuter du av god mat. 

3 populära badplatser
 

Lögastrand, en central sandstrand 
med stora gräsytor, beachvolley-
bollplaner och bryggor. Östra Hol-
men, barnens badparadis dit du tar 
dig med Elbafärjan. På Björnö finns 
flera fina badplatser att välja bland. 

Upplev Västerås från sjön 

Med 355 sjöar och vattendrag är 
Västerås och Västmanland ett 
paradis att utforska från vattnet. 
Att uppleva en kvällstur på Mälaren 
i solnedgång är nästan ett måste. 
Paddla genom kungliga Ströms-
holms Kanal och upplev vacker 
bergslagsnatur och häftiga slussar. 
Vill du uppleva Västerås på ett 
annorlunda sätt kan du lugnt och 
stilla ta dig fram genom stan via 
Svartån med stand up paddleboard

Elbafärjan. Gör strandhugg, upplev och ta nästa färja hem.
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Anundshög 
Anundshög 5

Sveriges största forntida gravhög 
skapad någon gång under tiden 
450 - 1050 e.kr. och skeppssätt-
ningar. Här finns audioguider på 
flertalet språk och Café Anund ser-
verar 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 konstmu-
seum och Västmanlands läns mu-
seum. 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

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. Här finns 
en härlig blandning av historia, 
shopping och fika.

6 största besöksmålen 
i Västerås

Vallby Friluftsmuseum
Skerikesvägen 2

Ett av Sveriges största friluftsmu-
seum. Strosa runt på området och 
kika på alla hus och besök hantver-
karnas ateljéer. Ta en lunch eller fika 
hos Systrarna på Gaggeska Gården 
och hälsa på de klassiska lantras-
djuren. 2021 firar Vallby Friluftsmu-
seum 100 år, se progam på webben. 

Västerås domkyrka
Västra Kyrkogatan 6

Med anor från 1200-talet stoltserar 
kyrkan med stjärnor i Guide Mi-
chelin. Kyrkbacken, som består av 
äldre trähus i ett virrvarr av sling-
rande gränder precis intill kyrkan, 
är också värd ett besök.
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1. Västerås domkyrka
2. Vallby friluftsmuseum
3. Stadshuset
4. Skrapan
5. Centralstationen
6. Mälarpromenaden
7. Färjekajen
8. Mälaren
9. Västerås Cable park

10. Västerås slott
11. Lögastrand
12. Hotell Utter Inn
13. Djäkneberget
14. Rocklunda
15. Saluhallen slakteriet
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Följ oss och upplev mer!
facebook.com/visitvasteras    instagram.com/visitvasteras

visit@vasteras.se

Värt att uppleva

1. Butik 103 Kvadrat
2. Kokpunkten Actionbad
3. First Camp Västerås
4. Systrarna på Gaggeska Gården

5. Aktivt Uteliv Björnögården
6. Stadshuset
7. Karlsgatan 2
8. Västerås Gästhamn & ställplats

9. Erikslund Shopping Center
10. Ängsö Fisk, Fiskarfruns Café
11. Borgåsunds Gästhamn

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


