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FLYGVAPENMUSEET 
I MALMSLÄTT 

Upplev en unik samling militär
flygplan och andra föremål med 
koppling till flygets hundraåriga 

historia. Fri entré.

VARAMOBADEN 
Den mest kända 

badplatsen i Motala.  
Varamobaden är  
nordens längsta  
 insjöbad med en  

5 km lång sandstrand.

VALLBY  
FRILUFTSMUSEUM 

Ta natursköna promenader,  
upplev västmanländsk  

kultur historia, ät god mat och 
 botanisera bland butiker och  
hantverkare. Här kan du även  

fira midsommar  
eller delta i en kurs.  

KALKBROTTET I  
KVINNERSTA 

Vattnet är smaragdgrönt  
och omsluts av höga klippor.  

En vacker badplats ett  
stenkast från  

busshållplatsen.

STADSPARKEN  
OCH WADKÖPING

I den vackra parken går det  
att ta en promenad längs Svartån och 

njuta av blommor och grönska. Här finns 
lekpark, plaskdamm, små dammar, fåglar, 

caféer och tennisbana. En perfekt park att 
ha picknick vid en solig sommardag.

28–30 JUNI 

VÄSTERÅS CITYFESTIVAL
Festivalen präglas av ett stort  

värdskap där alla ska känna sig välkomna. 
Här finns ett brett utbud av aktiviteter  

och mängder av musikupplevelser.

ESKILSTUNA 
PARKEN ZOO

Träffa exotiska djur  
från världens alla hörn! 

Här finns både camping, 
utomhusbad, nöjespark 

och lekland. 

KOLMÅRDEN OCH
BAMSES VÄRLD 

Se all världens djur i  
safariparken, se delfinshower  

och besök Bamse och hans  
vänner i Småköping.   

Tågen stannar på Kolmården  
Station, varifrån det går bussar  

ända fram till djurparkens  
huvudentré.

GÖTA KANAL 
I Söderköping kan du 

känna historiens vingslag 
vid Göta  kanals slussar. 

Njut av atmosvär och god 
glass på glassrestau

rangen Smultronstället.

BERGS SLUSSAR 
Bergs slussar lockar 

många åskådare och har 
du tur får du se någon av 
de klassiska kanalbåtarna 
Wilhelm Tham, Diana eller 
Juno slussa sig upp eller 

nerför Göta kanal.

27 JUN–12 AUG 

FEMÖREFORTET 
Guidade visningar dagligen 
mellan kl 11:00 och 15:00. 

Här finner du även en 
museibutik med kaffe, läsk, 
glass, souvenirer och stort 

 sortiment av böcker om 
kalla kriget.

27 JULI 

UPPSALA  
REGGAE FESTIVAL  

Efter några års  
uppehåll är en av  

Sveriges populäraste  
festivaler och Nordens 
största reggae festival 

äntligen tillbaka. 

26–27 MAJ

GROPEN EXTREME 
2018 

En tuff hinderlöpar
tävling för alla 

tränings intresserade.  

28 JULI–4 AUGUSTI 
BÅTVECKAN OCH  
ROSLAGSLOPPET  

i Öregrund

26 JUNI–1 JULI 
KULTURFESTIVAL I HELA  
ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Alunda, Österbybruk, 
Gimo, Östhammar,  

Öregrund och Hargshamn

ENKÖPINGS PARKER  
OCH LEKPLATSER

Här kan du botanisera i  
unika parkmiljöer signerade  

Piet Oudolf, utforska  
mötesplatser, grönområden, 
 lekplatser och friluftsbad.

RETUNA 
ReTuna är Sveriges  första 
återbruks galleria och här 
hittar du allt ifrån möbler, 
inredning och kläder till 

verktyg och cyklar.

JULITA GÅRD 
Otroliga trädgårdar och  
välbevarade byggnader 

från sekelskiftet. Hälsa på 
hos Pettson & Findus och 
besök butiker och caféer.

6 JUNI

NATIONALDAGSGALOPPEN 
12:30–15:00

Kapplöpningar mitt i Stockholms  
hjärta! På självaste Nationaldagen 

bjuds det på en rad aktiviteter för stora 
och små; hattävlingar,  barnaktiviteter, 
uppvisningar,  artistframträdande och 

sist men inte minst  
– kapplöpningar.

UTSTÄLLNINGEN  
HELT SINNES

På Tom Tits kan du nu på ett 
 lekfullt sätt upptäcka och utforska 

dina sinnen med hjälp av våra 
 experiment. I utställningen finns 
det något för alla oavsett om du 

är äventyrlig,  eftertänksam,  
ung eller vuxen. 

26 JULI–5 AUGUSTI

EUROPRIDE
Grymma klubbar, fantastiska 

liveshower, workshops,  
seminarier och  fantastisk 

mat. En hyllning av  
LGBTIrättigheter likt  

ingen annan!

SALA
SILVERGRUVA

Gruvan med anor från  
1400talet bjuder på 

guidade visningar, 
höjdbaneäventyr  
och hantverks 

verkstäder.
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