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Västerås 

Vi som bor här brukar prata om 
Västerås som Sveriges hjärna. Även 
om staden har ett starkt bultande hjärta, 
så är det hjärnan som sammanfattar 
den allra bäst. Västerås har alltid varit 
ett centrum för kunskap, mod och 
innovation. Och hjärnan behöver nä-
ring. I Västerås äter du på restauranger 
som erbjuder kulinariska läckerheter 
från världens alla hörn. Flera av dem 

Mälarstaden, energihuvudstaden, ingenjörs-
staden, gurkstaden, den lilla storstaden. 

Kär stad har många namn – Västerås fler än 
de flesta.

VÄ S T E R Å S  Ä R  H J Ä R N A N

omnämns även i prestigefyllda White 
Guide. Våra unika besöksmål lockar 
besökare från grannstäder såväl från 
andra länder. Vi har ett rikt utbud 
av västmanländsk kulturhistoria. 
Naturen bjuder på storslagna vyer. Du 
kan övernatta på prisvinnande hotell 
och göra fartfyllda aktiviteter. Så kom 
till Västerås om du vill vara en del av 
stadens hjärta och hjärna.

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 panorama-

fönster 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!

Björnö har varit ett naturreservat sedan 
1959 och är en populär plats för friluftsliv 

och olika utomhusaktiviteter. 

Naturen runt knuten

ÄNGSÖ NATURRESERVAT
På Ängsö kan du uppleva naturen! 

Här finns många fina leder för 
vandring. Naturreservatet erbjuder 

omväxlande landskap med sex 
olika vandringsleder som är mellan 

1,5 – 8,5 kilometer långa. Perfekt för 
familjen!

BRUKSLEDEN
Bruksleden sträcker sig från Västerås 
i söder, genom ett omväxlande natur-
landskap, till Avesta i Norr. Fördelat 
på 27 etapper är det en led för den 
erfarne. 1:a söndagen i september 

arrangeras Bruksledens dag.

BADELUNDAÅSEN
Badelundaåsen är en rullstensås 

som bildades under istiden. Här rör 
du dig i ett av Sveriges mest forn-
lämningstäta områden, mest känt 

för den stora gravhögen Anundshög. 
Uppe på åsen kan du ströva genom 
skogen och se mängder av gravar 

som är flera tusen år gamla.

3 STÄLLEN 
ATT VANDRA PÅ

A K T I V I T E T E R  PÅ  B J Ö R N Ö

PADDLA PÅ MÄLAREN 
Björnögården har varit friluftscenter se-
dan 40-talet och har alltid erbjudit padd-
ling i någon form. Idag mer än någonsin 
då Aktivt Uteliv, som driver friluftscentret, 
är experter på paddling. De har uthyrning, 
kurser och guidade turer med kajaker, 
kanandensare och paddelbrädor (SUP).

ACTIONFYLLT PÅ BJÖRNÖ 
På friluftscentret kan du hyra moun-
tainbikes och boka en grundkurs eller 
guidad tur. Teknikbana med hinder i olika 
svårighetsgrad samt en familjevänlig 
mountainbikeled finns på ön. Vill du 
uppleva spännande utmaningar men inte 
på cyklel kan du istället testa höghöjds-
banan som sätter både balans och 
problemlösningsförmågan på prov!

BO OCH BADA PÅ BJÖRNÖ 
På Björnö hittar du både stans längsta 
sandstrand och populärt klippbad. 
Motionsspår av alla dess slag med mysiga 
rast- och grillplatser finns utspridda över 
ön. Runtomkring på ön finns små stugor 
som går att hyra om du vill koppla av i 
naturskön miljö.  

Den populära badplatsen på 
Björnö myllrar av badsugna 

människor på sommaren.



Golf i Västerås
& Västmanland

Över 130 proffs från hela världen gör 
upp i tävlingen Västerås Open by Elite 

Hotels på Fullerö Golfklubb. 
Tävlingen är en del av LETAS – Ladies 

European Tour Access Series och 
arrangeras 28 juni – 1 juli 2023. 

TÄVLING FÖR DAMPROFFSEN

Lufta klubborna på några av Sveriges bästa golfbanor i 
Västerås & Västmanland! Här hittar du hela 261 greener 
fördelat på 14 golfklubbar inom 45 minuter med 
Västerås som utgångspunkt!
Storartad utsikt vid Mälaren, utmanande skogsbanor 
eller bekväma parkbanor, välj utmaning utifrån intresse 
och ambitionsnivå.

Västerås
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HÄR FINNS 261 GREENER INOM 45 MINUTER!*

1. Fagersta GK   45 min
2. Sala GK   40 min
3. Surhammars GK  20 min
4. Strömsholms GK  20 min
5. Köping GK   35 min
6. Arboga GK   45 min
7. Fullerö GK   15 min
8. Västerås GK   5 min
9. Skerike GK   10 min
10. Hälla Golf   10 min
11. Tortuna GK   15 min
12. Orresta Golf & Konferens  20 min
13. Frösåker Golf & Countryclub 25 min
14. Ängsö GK   25 min

*med Västerås som utgångspunkt

greener inom 45 minute
r
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Allt fler besöker Västerås för den 
goda smakens skull. Här hittar du 

mat från världens alla hörn!
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Smaka på
Västerås

ADAM & OLIVER 
Här bjuds du på en modern nordisk 
matupplevelse  med influenser från 

det ostasiatiska köket.  

HAMNOMRÅDET
Nere i hamnen och längs med Mälaren skapar restauranger, 

butiker och caféer ett mysigt stråk. Sommartid myllrar det på 
uteserveringarna och fler säger att det är utomlandskänsla 

längs Mälarens strandpromenad.

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
Njut av mat och dryck till 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.

BAGERI APRIL
Här ligger fokus på att baka 
stenugnsbakade bröd, 
härliga kardemummabullar 
och godbitar hela dagarna. 
De erbjuder även härliga 
mackor och dryck.
Bagaren Kim är utsedd till 
årets bagare vilket märks i 
både smak och utseende.

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!
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uide-prisade Pråmen förtöjd – en fl ytande restaurang helt enkelt.



Mälaren 
från Västerås

Luncha på Sundbyholms 
slott eller i den populära 
gästhamnen. Ett tips är 
den världsberömda 
Sigurdsristningen.

Eskilstuna

Hallstahammar

Köping

Kungsör

Västerås

I Västerås behöver man inte vara båtägare för att komma ut 
på sjön. Här finns flera turbåtar med ett stort utbud av turer. 
Ett äventyr på Mälaren är uppskattat av de flesta.

Strömsholms 
slott

Sundbyholms 
slott

Engsö slott

Västerås slott

Tidö slott

Strömsholms 
kanal följer 
Kolbäcksåns 
vattensystem 
och är 110 km 
lång med 25 
slussar från 
Borgåsund till 
Smedjebacken. 
På en ö i kanalen 
tronar Ströms-
holms slott.

Vandra i kunglig-
heters fotspår.
Naturen runt
Engsö slott lockar 
lika mycket som 
det välbevarade 
slottet. På Ängsö 
kan du besöka det 
populära Fiskar-
fruns café och 
Ängsö Fisk.

Ut med Tidö 
turistväg ligger 
Tidö slott, som 
är ett av Sveriges 
bäst bevarde 
slott från stor-
maktstiden. Där 
hittar ni även MC 
Collection och 
Tidö Slott Cykel-
museum.

Från Västerås erbjuds allt från snabba turer med rib-
båtar med Sjöevent till turer med större båtar som tar 
dig vidare ut på Mälaren både på dagsutflykter och 
kvällskryssningar med Rederi Mälarstaden. Välj det 
som lockar dig mest.

En klassiker är Elbafärgan, 
Västerås egen hop on hop off-
båt. Ta en rundtur på en timme 
eller hoppa av på Östra Holmen, 
barnens badparadis, eller Öster 
Mälarstrand.

Är du sugen på 
fika är populära 
Taxinge Slotts- 
café, på Taxinge 
slott, ett perfekt 
besöksmål.

En heldag på Mälaren med ett par 
timmars strandhugg i Mariefred. 
Besök Gripsholms slott eller strosa 
runt i den mysiga stadskärnan.

Mariefred

Strängnäs

Södertälje

Stockholm
Ta sjövägen till vår vackra 
huvudstad. Antingen tur 
och retur med 60 minuters 
strandhugg i Stockholm eller 
så stannar du kvar och tar 
dig tillbaka på egen hand.

Enköping

Enköping är känt för 
sina vackra parker.
Ett tips är Hamn-
restaurangen vid 
Gästhamnen.

Grönsö slott

Gripsholms  
slott

Birka Vikingastaden

Birka ligger på ön Björkö 
i Mälaren – en plats som 
var vikingarnas viktigaste 
handelsplats. Hit åker du för 
att uppleva vikingatiden i en 
rekonstruerad miljö. Ta båten 
från Västerås via Strängnäs.

Taxinge slott



S E VÄ R D H E T E R

Ett interaktvt 
museum som 

älskas av både 
stora och små.

Västerås konstmuseum – 
konst för alla åldrar

Här bjuds du in till konstnärernas 
värld för att upptäcka högt och lågt. 
Konstmuseet är en kreativ plats med 
nordisk samtidskonst och verk från 
stadens konstsamling. Ta en sväng 

förbi Konstlabbet där både stora och 
små inspireras till att plocka fram 

sin inre konstnär. Visste du att mu-
seet har 9 000 unika konstverk som 
lånas ut till olika offentliga platser i 
staden? Passa på att gå på någon 

av stadens konstpromenader under 
ditt besök.

Anundshög
Sveriges största forntida gravhög 
skapad någon gång under tiden 

450 – 1050 e.kr. På området finns 
även en mäktig runsten och flera 

forntida skeppssättningar. Här finns 
audioguider på flertalet språk och 

allmänna guidningar på sommaren. 
Café Anund serverar hembakat fika i 

en historisk miljö, året runt. 

Västmanland länsmuseum 
– vårt kulturarv

folkparken eller spela en omgång i 
Hnefatafl, vikingarnas egna brädspel. 
Ta också chansen att utforska mer 
genom tillfälliga utställningar och 
delta i andra lärorika aktiviteter för 
hela familjen.

Följ med i berättelserna om männ-
iskorna som vandrat på våra gator 
långt före oss. På länsmuseet upplever 
du Västmanland från forntiden till 
millennieskiftet i en interaktiv miljö. 
Testa på att sjunga karaoke i gamla 

Vallby Friluftsmuseum
Res tillbaka i tiden på ett av Sveriges 
största friluftsmuseum. Upplev den 
idylliska atmosfären och omgivning-
arna, handla i den gamla lanthandeln 
och häng med på historiska vandringar. 
Ta en lunch eller fika hos systrarna 
på Gaggeska Gården eller strosa runt 
bland gestrikefår, jämtgetter och lin-
derödssvin. Här vaknar historien till liv!

7 sevärdheter 
du måste uppleva 

reality som tar dig till andra världar. 
Eller utmana kompisen och se vem 
som kommer ner snabbast i Double 
Race. För de mindre barnen finns ett 
barnland med rutschkana och annat 
spännande. Visste du att The Steam 
Hotel ligger i samma byggnad?

Den stora byggnaden som reser sig 
mot skyarna är fylld till bredden och 
höjden med aktiviteter fördelade på 
åtta våningar. Det populära actionba-
det Kokpunkten är alltid en storfavo-
rit! Vågar du prova populära VR-ride? 
En vattenrutschkana med virtual 

Redan innan du kliver in genom den pampiga 
entrén på Kokpunkten actionbad står det 
klart att detta inte är ett vanligt badhus. 

K O K P U N K T E N  A C T I O N B A D

Sveriges 
första actionbad

Västerås domkyrka 
Med anor från 1200-talet stoltserar 

kyrkan med stjärnor i Guide Michelin. 
Här ligger kung Erik XIV begravd, han 

som enligt historien 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. 

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

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

Skultuna Messingsbruk är ett 
av Västmanlands mest besökta 
turistmål och här har design all-
tid varit i fokus. Deras produkter 
syns ofta i bloggar, inrednings- 
magasin och på tv. 
På bruksområdet finns bland 
annat Skultuna Fabriksbutiker, 
IIttala Outlet, Bistro bruket och 
flera hantverkare. Skultuna 
Messingsbruk är ett besöksmål 
som tilltalar många med sin 
blandning av historia, shopping 
och vackra miljöer.

Badrenalin är 
något som bara 
kan upplevas 
på actionbadet 
Kokpunkten.



SPÅRHUND
Västerås domkyrka, med stjärnor i 
Guide Michelin, har något som de 

kallar ”spårhunden”. Här kan vuxna 
och barn uppleva kyrkan tillsammans 

genom att leta djurspår.

HÄLLA PIRATGOLF
Arrgh! Här har piraterna skapat en 

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

ett äventyr för hela familjen.

HINDERBANAN
Vi vill särskilt tipsa om den roliga 
hinderbanan i Rocklundaskogen! 

Banan är 2 km lång och har 14 hinder. 
Längs banan kan ni bland annat gå på 
lina, springa genom däckhinder och 

balansera på bommar.

DIGITAL TIPSPROMENAD
Kombinera en härlig promenad med 
att testa familjens Västeråskunska-
per. Du promenerar, dansar, hoppar 
eller springer fram och får frågor ut-

spridda under turen. Ladda ner appen 
Active Quiz och starta där du är. 

4 X ROLIGA 
BARNAKTIVITETER Vackert vid vattnet

I östra Västerås växer en ny stadsdel fram. Gamla industriområdet Öster 
Mälarstrand är i dag en viktig pusselbit i den moderna staden dit både 
besökare och invånare gärna tar sig.  

The Steam Hotel har blivit en populär 
snackis. Alla som kommer hit har en 
sak gemensamt, de vill tillbaka! 

Följ skyltningen och upplev vårt 
populäraste promenadstråk, 
Mälarpromenaden. Skyltad från 
Lögastrand till Öster Mälarstrand.  

Intill Kokpunkten hittar du Skitviken. 
Gå innanför bommen och lyssna på 
ljudvandringen Skitviken – en rostig 
lustgård full av liv. 

Öster Mälarstrand bjuder på en härlig 
blandning av lekplatser, konst, shop-
ping, fik och restauranger.  

Historiskt Skeppsmuseum  
Är ni sugna på historiska äventyr tar ni 
er ut till Vikingabyn vid Frösåkers bryg-
ga. Här kan ni besöka Sveriges största 
flytande skeppsmuseum. Gå ombord 

på den mäktiga Koggen, testa på pilbå-
ge, baka tunnbröd över öppen eld och 
lära dig mer om hantverk. Missa inte 

deras goda hemmagjorda glass. 
En minst sagt spännande utflykt!

utanför centrala Västerås. Där kan 
du åka utför och längd hela säsongen 
– tack vare konstsnö. I backen väljer 
du själv svårighetsgrad i en av de fem 
nedfarterna. Självklart finns även en 
pulkabacke. Saknar du något inför ditt 
vintriga besök? Inga problem, i Väs-
terås 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 skridskobana plogas 
ute på fjärden av Västerås ideella 
plogare. Aktivt Uteliv Björnögården 
både plogar och brukar dra skidspår i 
Hässlösundet när snön ligger fin över 
isen. Om du vill byta ut skridskorna 
mot skidor så ligger Vedbobacken strax 

Vinter i 
Västerås

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.

HÖGHÖJDSBANA PÅ BJÖRNÖ 

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

KUNGSBYNS DJURPARK 

Alla djur som du brukar vara lite skraj 
för, får du komma nära. Du får träffa 
allt från lemurer och kameler till 
fågelspindlar och nätpyton. 

RIBBÅT PÅ MÄLAREN 

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

Guidningar i Västerås  
En guidad vandring är ett bra sätt att 
lära känna staden. Deila och dåtiden, 
erbjuder flera typer av vandringar året 
runt. Även VerdeVerde Travel erbjuder 

guidningar i och utanför staden, upptäck 
Västerås vackraste vyer eller prova på 

skogsbad på Björnö. På Anundshög och 
vid Skitviken finns audioguidningar. Och 
med appen Västerås-guiden kan du gå 
en ljudvandring på både Djäkneberget 

och Öster Mälarstrand.



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. 

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
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I Västerås är det alltid nära till nästa upplevelse. Arrangörer av 
kultur, idrott och andra upptåg håller staden levande året om. 
Populära Västerås Cityfestival lockar långväga besökare och 
Västerås Officersmäss och Folkparken vid Mälaren erbjuder 
massa spännande underhållning. Valborgsfirande på Anunds-
hög, nationaldagsfirande på Djäkneberget och midsommar-
firande på Vallby Friluftsmuseum är tre årligen återkommande 
och mycket uppskattade evenemang väl värda att uppleva.


