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Nära naturen

Från norr rinner Svartån fram längs 
kolonistugor på gräsbeklädda slutt-
ningar. Inne i staden tränger den sig 
fram mellan Djäkneberget och dom-
kyrkan för att sen ringla sig vidare 
bland åldrade trähus och slutligen 
mynna ut i Mälaren. Västerås är sta-
den vid vattnet. Det märks inte minst i 
form av det långa promenadstråk som 
följer Mälarens böljande kant och alla 
närliggande öar som erbjuder aktiv-
iteter och avkoppling. Intill central-

I centrala Västerås finns grönskande parker 
och porlande vattendrag. I närheten väntar 

kuperade landskap, mysiga skogar och 
storslagna vyer.

N AT U R U P P L E V E L S E R

stationen ligger den lummiga Vasa-
parken med konserthuset, slottet och 
stadshuset som pampig kuliss. Strax 
utanför stan går Badelundaåsen som 
en utsträckt höjd genom landskapet. 
Den bildar en naturlig vandringsled 
med många fantastiska utsiktsplatser. 
I samma trakt hittar du också 
Anundshög – en historiskt viktig 
gravplats som än i dag fascinerar med 
sin storslagna utformning.

Fyra 
natursköna 

platser
Finns något härligare än 

att planlöst ge sig ut i 
naturen? Tveksamt! 

Men ibland behövs en 
tydlig plan och då är det 
bra med några goda tips.  

BJÖRNÖ
Ta plats på sandstranden eller ge 
dig upp i höghöjdsbanan! Lyxa till 

det med nygräddade våfflor eller ta 
dig runt på cykel eller till fots i en 

rogivande omgivning.  

ÄNGSÖ
Naturreservat och friluftsområde 
i östra hörnet av Västmanland. Ta 

ett dopp från klipphällarna, fika hos 
Fiskarfrun följ någon av vandrings-
lederna eller besök vackert belägna 

Engsö Slott.

DJÄKNEBERGET
Uppe på berget, strax ovanför stads-

myllret, finns ett stillsamt parkom-
råde med svårslagen utsikt. Djäkne-
berget ligger centralt i Västerås och 
är som gjort för promenad eller en 

mysig picknick.

RIDÖN
En av Västerås största öar. 

Här upplever du ett vackert natur-
reservat med smala grusvägar, 

ståtliga ekar och röda stugor. Hit tar 
du dig med egen båt, taxibåt eller 

turbåt från hamnen.  
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I Ängsö naturreservat
ligger det mytomspunna 
Engsö Slott med sin 
vackra slottspark.

I Västerås startar 
Bruksleden som 

slingrar sig upp mot 
Bergslagen. Välj 

en etapp eller hela 
sträckan.

Dagens bästa upplevelser är morgondagens 
finaste minnen, så låt oss tipsa om några av 

barnens favoritaktiviteter!

Barnens favoriter

Västerås är en aktivitetstät stad som 
lever året runt. Det är nära till det 
mesta, vilket kort och gott innebär 
mer tid för familjekul. Allt beror så 
klart på årstid, intresse och ålder, 
men det finns alltid något att hitta 
på. Det finns exempelvis en uppsjö av 

sportanläggningar som både bjuder in 
till deltagande och tillfälle att titta på 
spännande matcher och tävlingar. För 
de minsta är några timmar på Leos 
Lekland alltid uppskattat och för de 
lite äldre barnen är någon av trampo-
linparkerna ett säkert kort.

KOLMSTAHÖJDENS ALPACKA
Alpackor är stillsamma men nyfikna 

djur med fluffig päls och vänlig 
uppsyn. Här bokas ett sällskap i 

taget så att mötet med djuren sker i 
lugn och ro.

UNDER STORA EKEN
Caféet är som hämtat ur en Astrid 
Lindgren saga. Fyll picknickkorgen 

med fika, låna ett brädspel eller vila i 
hängmattan under stora eken.

ÖSTRA HOLMEN
Badparadisön! Långgrunda sand-
stränder, ordentliga badbryggor, 

hopptorn och duschar. Elbafärjan 
kör er dit.

HÄLLA PIRATGOLF
Arrgh! Här har piraterna skapat en 

minigolf-värld fylld med skatter, pal-
mer, vattenhinder och en och annan 
döskalle såklart. De kluriga banorna 

är ett äventyr för hela familjen.

4 X ROLIGA 
BARNAKTIVITETER

A K T I VA  B A R N F A M I L J E N

I Handelsboden på 
Vallby Friluftsmuseum 

kan barnen köpa godis i 
pappersstrut som förr.



Allt fler besöker Västerås för den 
goda smakens skull. Här hittar du 

mat från världens alla hörn!
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Smaka på
Västerås

SALUHALLEN SLAKTERIET 
Fokus ligger på lokalt 

producerad mat av hög 
kvalitet i kombination med 

influenser från hela världen. 
Här finns flera restauranger.

HERMANAS
En mysig liten bodega mitt i stan. 

Smakerna är hämtade från Syd-
amerika och Mexiko och menyn kan 

variera från dag till dag.  

PRÅMEN/MAGASINET
I Färjkajen ligger White Guide-prisade Pråmen förtöjd – en flytande

 restaurang helt enkelt. Intill ligger tillhörande restaurangen 
Magasinet. Under sommaren kan du här avnjuta smörrebröd, 

fisk- och kötträtter med förstklassig vy över Mälaren.

MARCEL P
Restaurang, bar och café med 

fransk touch. Här kan du köpa med 
dig frukost eller äta slowcooked 

fastfood som lunch eller middag.

DJÄKNEBERGETS RESTAURANG
Här har du en fantastisk panoramautsikt 
över Västerås. Här ligger fokus på kärlek 
till mat och service i en harmonisk miljö.

NYA HATTFABRIKEN
God mat på dagen, 
party på kvällen. 
”Hatten” ligger centralt 
i mysiga lokaler med 
ett namn som skvallrar 
om dess historia.

WHITE GUIDE
Vågar du låta kocken 
bestämma? På både Essence 
och Frank bjuds ni på av-
smakningsmenyer som båda 
är nämnda i renommerade 
White Guide. Stjärnkrögaren 
Stefan Taylor är hjärnan 
bakom Essence.

GLOBAL LIVING 
Stort utbud av både fikabröd och 

nyttig och fräsch mat. De har öppet 
till sent och bjuder titt som tätt på 

livemusik, vernissage och andra event.

O’LEARYS
I restaurangens nedre plan 
öppnar sig en lekvärld för 
alla åldrar. Vad sägs om 
minigolf, bowling, shuffle-
board eller biljard?

WÅFFELBAREN
Här hittar du våfflor i många 
variationer och smaker. Du 
kanske vill ha en matig, 
en färgsprakande eller en 
bubblig? Välj själv! 

Besök visitvasteras.se 
för fler restaurangtips!

THE STEAM HOTEL
Hotellet vill förflytta dig till en plats du aldrig 
varit på och förmedla en känsla du aldrig tidi-
gare upplevt. Ambitionerna har varit höga från 
start och i dag är The Steam Hotel vida känt 
som ett resmål i sig. I den 18 våningar höga 
byggnaden finns spaavdelning med utomhus-
pool, flera restauranger, cocktailbar med en 
av stadens vackraste utsikter och hundratals 
charmigt inredda rum i industriromantisk stil.

Gång- och cykelstråket Mälarpro-
menaden följer vattnets böljande 
kant hela vägen från Lögastrand i 

väst till Lasse Färnlöfs plats i öst. Allt 
som allt blir det en sträcka på ungefär 

4 kilometer. Du har en fängslande 
utsikt över sjön, men du passerar 

också flera favoritställen som är väl 
värda ett stopp. 

På Öster Mälarstrand hittar du Bread 
& Sweets by Jennie. Här frestas det 
med vackra och hantverksmässigt 

tillverkade praliner och bakverk.  
I närheten ligger också 103 kvadrat, 
en mysig inredningsbutik med hand-

plockat utbud. Under sommaren 
öppnar Glassverket upp utanför ång-
kraftverket. Här serveras mjukglass, 

kulglass och andra häftiga 
glasskreationer.  

Poesiparken längs promenaden 
är inspirerad av Västeråspoeten 
Tomas Tranströmer.

I östra Västerås växer en ny stadsdel fram. 
Gamla industriområdet Öster Mälarstrand är i 
dag en viktig pusselbit i den moderna staden. 

Vackert
vid vattnet

Det 100-åriga ångkraftverket, som 
i dag huserar populära actionbadet 
Kokpunkten och välrenommerade The 
Steam Hotel, är Öster Mälarstrands 
tydligaste landmärke. Det ingår i 
stadsdelens mix av nöjen, aktiviteter 
och avslappning. Du har naturen och 
Mälaren nära inpå, samtidigt som 
city ligger på promenadavstånd. På 
sommaren är stranden vid Framnäs-
badet ett riktigt smultronställe och på 
vintern passerar plogade banor ute på 
isen.

MÄLAR-
PROMENADEN

När du rör dig längs 
Mälaren fängslas du 

oundvikligen av vyerna över 
sjön, men du får inte missa 

alla pärlorna på land.

Ö S T E R  M Ä L A R S T R A N D

Båtanslutning till City – Elbafärjan 
utgår från Färjkajen och angör 
Öster Mälarstand sommartid.



Västerås och Västmanland är ett paradis 
för golfälskare. Här finns 261 greener 
fördelat på 14 golfklubbar – allt inom 

45 minuters resväg.  

GOLFA I 
VÄSTERÅS

Västerås är det perfekta valet som 
utgångspunkt för en fantastisk golf- 
upplevelse. Både för paret eller kom-
pisgänget som vill spela golf och må 
gott finns här storartad utsikt vid 
Mälaren, utmanande skogsbanor, 
härliga parkbanor eller inomhus via 
simulator. Välj utmaning utifrån 
intresse, ambitionsnivå och sällskap! 
Västerås erbjuder fler golfbanor än 
dagar på en vecka, vilket innebär att 
under en semestervecka kan du spela 
en ny bana med varierande karaktär 

varje dag. Kombinera golfspelandet 
med att bo på hotell i toppklass som 
erbjuder fantastisk mat och avkopp-
lande spa och annan lyx och du har en 
perfekt upplevelse. 

För att just du ska kunna njuta av 
golfen i Västmanland, med Västerås 
som utgångspunkt, har vi samlat 
golfpaket från hela länet på 
visitvasteras.se.

G O L F S TA D E N

LINKSBANAN PÅ FRÖSÅKER
På Frösåker hittar ni något helt unikt. 

Den ”lilla” banan, Linksbanan, är en unik 
skapelse där alla får spela. Utmanande 
för eliten, men spelbar för nybörjaren. 

Den vanligaste kommentaren är: 
”Bara ett varv till”...

TÄVLING FÖR DAMPROFFSEN
Över 130 av nordens bästa damproffs gör 
upp i tävlingen Västerås Open presented 
by PadelPitch på Orresta Golf och Kon-

ferens, vilket också är en del av LETAS – 
Ladies European Tour Access Series.

UTMANANDE GREENER PÅ HÖSTEN
Västerås är en av Sveriges absolut bästa 
golfstäder med 9 golfbanor. På hösten, 

när greenerna är som snabbast, är de på 
Västerås GK en otrolig utmaning.

NATIONELL PARAGOLFTÄVLING
2022 hålls den nationella touren för para-

golfare på Tortuna GK i Västerås. 
Tävlingen pågår under två dagar och 

lockar ett 60-tal spelare.

ÅRETS HÖJDPUNKTER
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Annelie Sjöholm, vinnare av Västerås 
open 2019 – ”I Västerås med omnejd 
finns fler banor än dagar på en vecka. 
Så under en semestervecka i Västerås 
kan man spela en ny bana varje dag 
med varierande karaktär. I Västerås 
finns helt enkelt en bana för alla”. 

Proffstips
Vi frågade Matz Evensson, 

PGA Head Professional, 
på Frösåker GCC vilka 
hans bästa golftips är:  

48 h för den
aktiva livsnjutaren
Är ni ute efter att smita från vardagen en stund? I Västerås 
kan ni njuta av Mälarens vackra vyer och dela gastronomiska 
upplevelser i toppklass.

Börja resan med en härlig stund 
längs Mälarpromenaden med fler-
talet stopp att välja bland. Kanske är 
det den omtalade skaldjursplatån på 
Kajplats 9 eller små härliga smörre-
bröd på Magasinet som lockar er 

GUIDNINGAR
En guidad vandring är ett bra sätt att 
lära känna staden. Deila och dåtiden, 
erbjuder flera vandringar året runt. 
Även VerdeVerde Travel erbjuder guid-
ningar i och utanför staden, upptäck 
Västerås vackraste vyer eller prova på 
att skogsbada ute på Björnö.
På Anundshög och vid Skitviken finns 
audioguidningar. Och med appen 
Västeråsguiden kan du gå en ljud-
vandring på Öster Mälarstrand.

mest? Upplev tidlös design på ett 
av Sveriges mest besökta turistmål 
Skultuna Messingsbruk för att sedan 
avrunda kvällen med spektakulära 
vyer och cocktails på Locavore Skybar 
på Steam Hotel. 
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Slott vid 
Mälaren

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.

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

VÄSTERÅS SLOTT 
Västerås slott är beläget mitt i city 
och bjuder på många spännande 
historier, bland annat den om då 

Erik XIV tillbringade ett år i slottets 
fängelsehåla. Det sägs även ha 

varit Gustav Vasas favoritslott. Idag 
inhyser slottet lunchrestaurang och 

utställning.

STRÖMSHOLMS SLOTT
Ett kungligt slott vackert beläget 
precis intill Strömsholms kanal. I 

slottet finns idag välbevarade kung-
liga interiörer och en stor samling 

målningar.

ENGSÖ SLOTT
Engsö Slott utanför Västerås är 
väl värt ett besök. Västerås eget 

spökslott som lockar besökare även 
till dess vackra park. Naturen runt 

Engsö Slott lockar lika mycket som 
den välbevarade byggnaden. 



S E VÄ R D H E T E R

Karlsgatan 2
En mötesplats för konst och kultur-

arv. Ett hus med två museer –  
Västerås konstmuseum och 

Västmanlands läns museum. Här 
kan du se spännande, moderna 

utställningar och lära dig mer om 
Västmanlands historia i en härligt 

interaktiv miljö. Sjunger du karaoke i 
folkparken eller spelar du hellre 

Hnefatafl, vikingarnas egna 
strategiska brädspel?

Vallby Friluftsmuseum 
Res tillbaka i tiden på ett av Sveriges 
största friluftsmuseum. Upplev den 
idylliska atmosfären och omgivning-

arna, handla i mysiga hantverks-
butiker och häng med på historiska 

vandringar. Ta en lunch eller fika 
hos systrarna på Gaggeska Gården 

strosa runt bland gestrikefår, 
jämtgetter och linderödssvin. 

Här vaknar historien till liv!

Kyrkbacken – ett mysigt 
område med fasader 
från 1700-talet och 
slingrande gränder.

På allas läppar

Många skulle säga att stadens närhet 
till Mälaren, de många karaktäristiska 
landmärkena eller de pittoreska hus-
längorna längs Svartån är anledningar 

nog för ett besök i Västerås, men 
givetvis finns otaliga besöksmål runt-
om i staden. Här är några favoriter för 
såväl turister som västeråsare.

Världens första H&M-butik och framfarten 
med ASEA är historiska höjdpunkter som 

många förknippar med Västerås, men vilka 
attraktioner är det som hägrar i dag?

Sveriges största forntida gravhög skapad 
någon gång under tiden 450 – 1050 e.kr. 
och på området finns även flera forntida 
skeppssättningar. Här finns audioguider 
på flertalet språk och Café Anund serverar 
hembakat fika i en historisk miljö. 
Sommartid erbjuds dagliga guidadeturer.

Anundshög

Skultuna Fabriksbutiker, IIttala  
Outlet, Bistro bruket och flera hant-
verkare. Skultuna Messingsbruk är ett 
besöksmål som tilltalar många med 
sin blandning av historia, shopping 
och vackra miljöer.

Skultuna Messingsbruk är ett av 
Västmanlands mest besökta turistmål 
och här har design alltid varit i fokus. 
Deras produkter syns ofta i bloggar, 
inrenings- magasin och på tv. 
På bruksområdet finns bland annat 

I över 400 år har Skultuna Messingsbruk 
tillverkat metallföremål av högsta kvalitet. 
Med känsla för kvalitet och design skapar 

Skultuna framtidens antikviteter.

S K U LT U N A  M E S S I N G S B R U K

Modern historia

T O N Å R S F A M I L J E N

HÄFTIGA 
UPPLEVELSER
I Västerås finns det gott 
om aktiviteter som drar 
igång adrenalinet och får 
hjärtat att slå några extra 
slag.

VÄSTERÅS CABLE PARK  

Här roar sig både wakeboardåkare 
och åskådare. Du dras fram på 
vattnet med en vajer och om du törs 
finns utplacerade hopp att testa.

DOWNHILL VEDBOBACKEN  

Ta liften upp och cykla ner! Vedbo-
backen har tre mountainbikespår 
i varierande svårighetsgrader. 
Lämplig cykel och hjälm kan hyras 
på plats.

BJÖRNÖGÅRDENS HÖGHÖJDSBANA  

Balans, motorik och mod sätts på 
prov. När säkerhetsutrustningen är 
rejält fastspänd så är det bara att ge 
sig ut bland trädkronorna.  

KOKPUNKTEN 

Sveriges första actionbad! En unik 
plats med attraktioner och vatten-
rutschbanor på över åtta våningar.  

RIBBÅT PÅ MÄLAREN 

Båtarna är lätta och har kraftiga 
motorer. Resultatet blir mycket höga 
hastigheter och garanterat pirr i 
magen ute på Västeråsfjärden.

Västerås domkyrka
Med anor från 1200-talet stoltserar

kyrkan med stjärnor i Guide Michelin 
och här ligger kung Erik XIV begravd.

Enligt historien, han som blev 
förgiftad med ärtsoppa. Intill kyrkan 

ligger Kyrkbacken, ett fotoskönt 
område med äldre trähus i ett virrvarr 

av slingrande gränder, som också är väl 
värt ett besök. 



TA EN TUR MED 
ELBAFÄRJAN

3  T I P S  P Å  G R AT I S
B A R N A K T I V I T E T E R

I Västerås finns något för alla äventyrare, 
stora som små. Testa häftiga wakeboardhopp, 

härligt läskiga vattenrutschkanor eller 
balansgång uppe bland trädkronorna? 

48 h för aktiva 
barnfamiljen

Längs med den populära Mälarpro-
menaden ligger både skateparken och 
cable parken. Ta en glass och kolla 
in åkarna eller prova själv! Svalka er 
i Mälaren vid Lögastrand eller om 
temperaturen känns alldeles för låg är 
det populära actionbadet Kokpunkten 
alltid en storfavorit! Vågar du prova 
populära VR-ride? En vattenrutsch-
kana med virtual reality som tar dig 
till andra världar. 
Är ni sugna på äventyr tar ni er till 
höghöjdsbanan ute på aktivitets-
ön Björnö eller till Vikingabyn vid 

Aktiviteter och 
hemmagjord glass i 

autentisk vikingamiljö.

VALLBY FRILUFTSMUSEUM
Här kan barnen leka förr i tiden, gå i 

skolan för 100 år sen och köpa godis 
som på 30-talet. Sommartid vaknar 
museet till liv med skådespelare och 
året runt finns gulliga djur att träffa.

POESIPARKEN
En uppskattad lekplats inspirerad av 
Västeråsaren Tomas Tranströmers 
kända dikter. Stora insekter, linbana, 
vattenfall och mycket att upptäcka!

VÄSTMANLANDS LÄNS 
MUSEUM

Är ni nyfikna? Vill ni testa för att lära? 
Här fokuserar man på upplevelse 
och lärande. Barnen uppmanas 

till att klämma, känna och leka sig 
till kunskap om vår historia, från 

stenålder till nutid.

Frösåkers brygga. Ute på Frösåkers 
brygga kan ni gå ombord på det stora 
skeppet, testa på pilbåge och äta god 
hemmagjord glass. En minst sagt 
spännande utflykt!

Att hitta en restaurang som passar 
alla i familjen kan vara en utmaning. 
Hamburgare eller pizza brukar alltid 
gå hem och Bra Hak är specialister på 
båda. Räcker inte dom valmöjligheter-
na så är Pinchos ett säkert kort. Här 
finns allt från langos till pasta, fast i 
miniatyr. Enkelt, kul och spännande!

Västerås egen hop-on/hop-off-färja 
utgår från centralt belägna Färjkajen 

och tar dig till Öster Mälarstrand 
och vidare bland populära badöar. 
I väster angör Elbafärjan Johannis-
bergsbrygga vid Mälarcampingen. 
Välj om du hoppar av och tar nästa 

båt eller en rundtur på en timme.

A C T I O N  O C H  ÄV E N T Y R

Badrenalin är något som 
bara kan upplevas på 
actionbadet Kokpunkten.

Isen kan försvagas snabbt och ett 
otränat öga har ofta svårt att skilja på 
säker och osäker is. Håll dig därför till 

de markerade banorna om du är osäker 
och ta det försiktigt. På Facebook-si-
dan Skridskobana på Västeråsfjärden 

och på webbsidan aktivtuteliv.nu/israp-
port hittar du aktuella israpporter.

Vedbobacken
Strax utanför centrala Västerås kan 

du åka utför och längd hela säsongen 
– tack vare konstsnö. I backen väljer 

du själv svårighetsgrad i en av de fem 
nedfarterna. Det finns även en pulka-
backe och bekvämligheter som liftar, 
grillplats, kafé och toaletter. Och du! 

Glöm inte att skaffa lift- eller spårkort. 

Uteliv Björnögården både plogar och 
även brukar dra skidspår när snön 
ligger fin över isen. Saknar du något 
inför din tur på isen? Inga problem, i 
Västerås finns flera aktörer som hyr 
eller lånar ut utrustning.

När isen lagt sig över Västeråsfjärden 
vallfärdar tusentals besökare till 
naturens egen vinterarena år efter år. 
Flera kilometer skridskobanan plogas, 
både ute på fjärden av Västerås ideella 
plog-are och i Hässlösundet där Aktivt 

Låt isen bära dig fram över Mälarens vatten! 
Så snart det frusit på rejält plogas banor 

så att du säkert kan ta dig ut. Till fots, med 
skridskor, spark eller skidor. 

U P P L E V  V I N T E R N  I  VÄ S T E R Å S

Vinter på Mälarisen

Tänk på säkerheten 

SOV UNDER 
VATTNET 

 
Mitt ute i Västeråsfjärden 
guppar en röd stuga i takt 

med vågorna. 
Detta är Utter Inn – det 

flytande minihotellet som 
lockar besökare från hela 

världen.

Den lilla stugan, som ligger ungefär 
en kilometer från fastlandet, är bara 

ena delen av hotellet. Tre meter under 
vattenytan döljer sig ytterligare ett rum 

som du klättrar ner till via en stege. 
Här ligger sovrummet med sängplats 
för två personer. Nedsänkt i Mälarens 
vatten tillbringas natten med panora-

mafönster åt alla väderstreck och med 
fiskar som enda grannar. 

Hjärnan bakom det unika konceptet är 
konstnären Mikael Genberg och han 
har definitivt satt Västerås på kartan. 
Hotellet finns bland annat med på lis-

tan ”Unusual Hotels Of The World” och 
är numera ett givet tips till alla som vill 
sätta upp något riktigt annorlunda på 

sin bucket list. 

Besök visitvasteras.se 
för inspiration och fler tips!

https://visitvasteras.se/


I Västerås finns InfoPoints där du kan få tips om vad som finns att se och göra i 
Västerås. Här finns informationsmaterial om Västerås och Västmanland. 
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1. Butik 103 Kvadrat, Öster Mälarstrands allé 144
2. Kokpunkten Actionbad, Kraftverksgatan 11
3. First Camp Västerås, Johannisbergsvägen
4. Systrarna på Gaggeska Gården, Vallby Friluftsmuseum
5. Aktivt Uteliv Björnögården, Björnö
6. Stadshuset, Fiskartorget

7. Karlsgatan 2, Karlsgatan 2
8. Västerås Gästhamn & ställplats, Lögarängsvägen 3
9. Erikslund Shopping Center, Krankroksgatan 17
10. Ängsö Fisk (sommartid), Ängsö Skurusund 1-2
11. Borgåsunds Gästhamn (sommartid), Borgåsund

InfoPoints

InfoPoint

För fler tips och mer inspiration till vad som finns att se och göra i Västerås, 
följ Visit Västerås på Facebook och Instagram.

www.visitvasteras.se

https://visitvasteras.se/
https://www.facebook.com/VisitVasteras
https://www.instagram.com/visitvasteras/



