
Att resa runt i Sverige utan bil.

Tips på resor samt sevärdheter för dig som reser med tåg och övrig 
lokaltrafik  i Sverige.

Inledning.

Denna skrift vänder sig till dig som reser med tåg och/eller annan form av 
lokaltrafik.
Här finner du tips på olika sorters biljetter samt turist-och rabattkort 
länsvis.
Dessutom finns här tips på utflykter, sevärdheter, kulturbegivenheter samt 
naturupplevelser.
För boende kontakta resp. kommuns hemsida. STF:s katalog över 
vandrarhem  www.svenskaturistforeningen.se  telefon 08 4632270 
alternativt SVIF ( Sveriges vandrarhem i förening www.svif.se.

Tågsommar är en skrift där man får information om olika 
järnvägsföreningar samt ångbåtstidtabell  runt om i Sverige. www.jinf.info 
Telefon 08 822735. Järnvägsinfoförlaget Box 1134  171 22 Solna.

Sveriges Nationalparker www.naturvardsverket.se/nationalparker 
Naturum i Sverige www.naturum.nu 

Kristna gårdar och Hotell i Sverige är en guide för dem som önskar bo på 
en sådan anläggning.
Deras hemsida www.kgk.nu  ger upplysningar om boende .

Sevärdheter.

En god idé är att köpa Kulturarvskortet . Det  ger rabatt på inträdet samt 
inköp på flera museer och andra intressanta platser.
Det gäller från maj till maj månad. Samtidigt erhåller du Upptäcktsresan, 
ett kulturmagasin med mängder av utställningar och andra sevärdheter.
Uppgift om kortet finns på www.svensktkulturarv.se  telefon 044 101022.

Pilgrimsleder.
Det finns många gamla och nya pilgrimsleder som går genom spännande 
och natursköna trakter.
Information om lederna finns på www.pilgrimsverige.se 



Biljetter och tips på sevärdheter.   

Stockholms stad och län.

Stockholmskortet som köpes på SL:s försäljningsställen finns för 24,48 eller
72 timmar. Det ger fria resor samt gratis entré till flera museer.
Information  www.sl.se samt telefon 08 6001000

Det finns kort för resor med SL 
24 timmarsbiljett  och 72 timmarsbiljett reducerat pris barn och 
pensionärer 

SL och UL har en gemensam 24 timmarsbiljett som gäller i hela SL:s och 
UL:s område samt för resa till Gävle. Gäller inte på SJ:S tåg.

Waxholmsbolaget säljer ett båtluffarkort som gäller i fem dagar. För priser
och övrig information www.waxholmsbolaget.se alt.08 6001000

Strömma kanalbolag har båtutflykter i skärgården och i Mälaren.
Information www.strommakanalbolaget.com. Telefon 08 12004000
Bokning@stromma.se

Sevärdheter och turistinformation.

I storstadspaketet „Stockholm a la carte“ ingår fria resor på SL:s  nät samt 
fri entré till 60 museer och attraktioner samt sju båtturer.
Detta kort är mycket förmånligt för barnfamiljer.
Kortet bokas på resebyråer och erhålles vid ankomst till hotellet. I Tyresta 
nationalpark cirka  två mil söder om Stockholms innerstad  finns mängder 
av vandringsleder.

Genom skärgårdsstiftelsen och skärgårdsnatur går det att köpa 
båtluffarkort samt ordna bed and breakfast.
Upplysning www.skargardstiftelsen.se telefon 010 2231000

Det finns en utflyktsguide till 33 naturområden i Stockholm län som 
Länsstyrelsen ansvarar för.
Upplysning www.ab.lst.se Telefon 08 785400.



Trafikkontoret i Stockholm ger ut cykelkarta samt ”Grön stadsvandring”  
som är information för resp. stadsdel.
Information: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4 på Kungsholmen. 
Tel: 08 50827200.

Djurgårdslinjen, linje 7 går mellan Norrmalmstorg och Djurgården 
( Waldemarsudde ).  Exakta avgångstider och biljettpris finns på www.ss.se
Tel:08-6607700.

De kungliga Tel: 08 4026100
Mälarslott  www.malarslott.se.

Uppsala stad och län.

I Uppsala finns många sevärdheter och aktiviteter. Se www.uppland.nu.
Turistbyrån i Uppsala har telefon 018 7274800.
Det finns ett Uppsalakort. Det gäller för en vuxen samt två barn under 15 
år. Det gäller för resor med stadsbussarna och inträde till museer
Samt på Lennakatten. Där ges rabatt för högst två personer per kort.
Lennakatten ( Uppsala Lenna jernväg ) trafikerar 32 kilometer naturskönt 
smalspår genom Uppland.
Det finns ett gemensamt 24 timmars kort för UL och SL samt för resa till 
Gävle.  Gäller inte på SJ:s tåg.

Uppsala har mycket att erbjuda. Det finns en broschyr  med förteckning 
Uppsalas muser. Dessutom finns följande broschyrer med förslag på 
utflyktsmål: Linnéminnen i Uppsala, Uppsalas historiska kvarter- en 
promenadkarta, Danmarksvandringen – en av åtta Linnéstigar, Gamla 
Uppsalavandringen – en av åtta Linnéstigar.
I Norra Uppland finns många Vallonbruk. Om evenemang och upplevelser 
kan man läsa i ett särskilt häfte.

Roslagen

Information om sevärdheter och resor.
www.waxholmsbolaget.se Telefon 08 6001000 . Finns ett kort för Norra 
båtluffarleden som gäller i fem dagar.
Boende
www.svenskaturistforeningen.se/skargard. 



Båtar till Saltkråkeöarna med bl.a. guidade turer till Bl.a. Astrid Lindgrens
sommarbostad.

Skärgårdsstiftelsen och utflyktsguide till 33 skyddade naturområden se 
avsnittet för Stockholms stad och län.

Magasinet ”Skärgård” ger information om sevärdheter, nöjen samt
 Restauranger.

Blidösundsbolaget  numera Transdev  Telefon 0 243090
Läs mer på www.blidosundsbolaget.se. 

Sörmlands län.

Här finns inget turistkort. Länstrafiken har Telefon  0771-224000   
www.lanstrafiken.se/sormland.

Strängnäs, Mariefred är pärlor som är värda ett besök. Ett besök på 
Gripsholm slott och Taxinge slott bör också besökas.
Strängnäs-Mariefreds turistbyrå  Telefon 0159 29699 alt.29730
www.strangnas.se/turism Telefon 0152 29699, alt. 29694

Strömma kanalbolag kör turer dagligen under högsommaren mellan 
Strängnäs och Björkö/Birka. www.strommakanalbolaget.com.
Eskilstuna.se/museer ger information om Rademachersmedjorna, 
stadsmuseet, Munktellmuseet samt Eskilstuna konstmuseum.
www.malarslott.se informerar om olika slott i Mälardalen.

Tullgarns slott, samt Trosa bör besökas. 
För att komma till Trosa  åker man tåg till Södertälje eller Vagnhärad där 
man byter till buss. Buss 702, 802 går från Södertälje via Tullgarn 
Vagnhärad till Trosa.
Trosa kommun www.trosa.com. Tullgarns slott www.royalcourt.se

Östra Sörmlands järnväg går mellan Mariefred och Läggesta. Man kan åka
till Läggesta med båt från Stockholm ( stadshuset ) samt tåg . Det är tågen 
mellan Stockholm och Eskilstuna som går till Läggesta.

Parken ZOO i Eskilstuna är lämpligt för barnfamiljer. Under sommarlovet
går Parken Zootåget mellan station och parken. Restid cirka 10 minuter.
Information www.parkenzoo.se eller Telefon 016 100111.



Museispårvägen i Malmköping bör besökas. Där kan man uppleva gamla 
spårvagnar, bussar samt bilar. Det finns ett värdshus och ett 
militärfordonsmuseum samt många små butiker.
Öppettider lördag-söndag från mitten av  maj till början av september.
Under juli och början av augusti öppet dagligen.
Upplysning www.ss.se/malmkoping samt Telefon 0157-20430.
Malmköpings turistbyrå Tel: 0157-19444.
Busslinje 701 och 801 går från Nyköping och Eskilstuna, linje 337 från 
Strängnäs, linje 430 från Flen.
Sörmlandsleden sormlandsleden.se . Den är lätt att nå tack vare  många 
anslutningsleder från bl.a. Stockholm. Nyköping, Eskilstuna och 
Katrineholm.

Östergötlands län.

www.ostgotatrafiken.se.  Telefon 0771-211010

Inom Östergötland kan man åka på ett dygnskort. Det gäller på 
östgötatrafikens samtliga linjer utom SJ:s tåg. Det finns för Tätort, 
närområde samt län.
Östgötatrafikens turistbroschyr med tips på resor, turistmål, boende samt 
mat och dryck.
Östgötaleden  visitostergotland.se/ostgotaleden .

Sevärdheter
Friluftmuseet Gamla Linköping  www.linkoping.se.
Stadsbusslinje 202 samt flera andra linjer passerar  museet.
Ångtåg Vadstena- Fågelsta  www.wfj.se  Telefon 0143 31145.
Vadstena är en mycket gammal stad och där finns mycket att se och 
uppleva. Bl.a. slottet.
Turistbyrån Telefon 0143 31570 eller31571  www.tidernaslandskap.se
Tåkerns naturreservat  www.e.lst.se. 
Alvastra klosterruin, Ekopark  Omberg där finns vandringsleder samt 
fågeltorn.
Medevi brunn, Nordens äldsta brunn. Här kan man bo, Brunnsorkester 
underhåller. Här finns mycket aktiviteter. Buss från Motala samt 
Askersund. www.medevibrunn.se 

Östergötlands naturvandringar ger många tips på besöksmål i hela 
Östergötland. www.ostergotland.info/naturguidningar

Skänninge en riktig idyll. www.mjolby.se. Telefon 0142 85003



Kolmårdens djurpark. Tåg till Kolmården och byte till buss.
Det är regionaltågen ( Gävle ) Stockholm-Linköping som går dit.
Söderköping en gammal och historisk intressant stad. Bl.a. Stegeborgs 
slottsruin samt S:t Annas skärgård. www.soderkoping.se.

Östgötaskärgården är värt att besöka.
Här finns drygt 25 naturreservat.
Skärgårdslinjen anordnar turer i de olika skärgårdarna. Det går bra att 
båtluffa bland Östergötlands kobbar och skär.
Skärgårdslinjen bedriver trafik på fem linjer, Nävekvarn, linje 1,2,3 samt 
Postturen. www.skargardslinjen.com.
Östgötatrafikens busar tar dig till de olika platserna där båtarna angör, ex. 
Arkösund, Söderköping, Valdemarsvik och Gryt.
www.destination.norrköping.se, www.valdemarsvik.se 
 På Laxholmen i Norrköping finns Arbetets museum samt stadsmuseet. Där
får man utförlig information om  Norrköping förr, nu och i framtiden.
Gångavstånd från Norrköping Resecentrum.
www.arkosund.com. Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun har mycket 
att erbjuda. Från fyrudden kan man åka till den i väderrapporten kända 
Harstena. Man kan åka med postbåten i Gryts skärgård tre dagar i veckan 
året om. Turen måste bokas innan på telefon 070 8392236.
 För hela Östergötland www.ostergotland.info.

Jönköpings län.

WWW.jlt.se  Tel: 0771 444333

I Jönköpings län finns inget turistkort. Värdekortet som gäller i vissa län 
gäller i Jönköpings län. Kortet måste laddas med minst 300:- för vuxen 
samt 200:- för ungdom. Kortet ger minst 20% och ända upp till 40% i 
lågtrafik.

För turisterna finns en del intressanta sevärdheter.
www.jonkoping.se/turism. 
Gränna är värt ett besök. Gränna når man med buss från Jönköping. 
www.grenna.se  www.visingso.net. www.grennamuseum.se Telefon 0390 
41010.
Här kan man se Andréexpeditionen, Polarcenter samt historien om Amalia 
Eriksson som startade polkagristillverkningen.
Visingsö når man med båt från Gränna.
Visingsö www.visingso.nu Telefon 0390  40193



Visingsö är lämpligt att cykla på .Här finns Remmalag en slag hästdroskor 
som skjutsar turister runt till sevärdheter.
Länsmuseet är värt ett besök. www.jkpglm.se Telefon 036 301800
Höglandets turism www.hoglandets-turism.se.  Telefon 0381 10300.

Eksjö är trästaden med många fina gamla hus.
Eksjö turistbyrå www.eksjo.se. Telefon 0381 36170.
Bruzaholms bruksmuseum telefon 0381 202003
Albert Engströmsgården i Hult. Hans grav finns i Hult.
Bruzaholm och Hult når man med tågen mellan Nässjö och Hultsfred.
Sommenbygd  har mycket att erbjuda. Cykelleden  Vättern-Sommenleden 
går genom sju kommuner. Holavedsleden är en vandringled på knappt sex 
mil som går mellan Tranås och Gränna. Ångbåtsturer sommartid på 
Sommen. www.tranas.se Telefon 0140 68333. Buss till Sommen från Tranås
och Mjölby. Pendeltåg till Tranås från Östergötland samt tåg från Nässjö.
Taberg Naturreservat. Tåg från Jönköping eller Värnamo samt buss från 
Jönköping. Här erbjuds en fantastisk utsikt över delar av Småland och 
Östergötland.
Höglandsleden.
Många punkter nås  med buss eller tåg  i bl.a. Eksjö, Nässjö och Sävsjö.
Information svenskaturistforeningen.se/leder/hoglandsleden .

Kronobergs län.
www.l  anstrafikenkron.se. Telefon 0771 767076
Det finns ett sommarkort för tre dagar som gäller på tåg och bussar i länet.

www.visit.smaland.com.
Glasriket ligger dels i Kronobergs och dels i Kalmar län.
www.glasriket.se. 
Glasrikets Pass är ett förmånskort som ger gratis entré och guidning till 
alla glashyttorna samt rabatt i butikerna.
En mattradition är hyttsill som erbjuds vid glasbruken.
www.hyttsillen.com. 

www.smalandsmuseum.se.
Utvandrarnas hus samt emigrantinstitutet ligger i Växjö. Här finns mycket 
intressant om utvandringen samt om Wilhelm Moberg.
www.swemi.se Telefon 0470 20120
Linnébygden www.linnebygden.com samt Linnés Råshult Telefon 0476 
55152 kan varmt rekommenderas.
Linje 123 mellan Älmhult och Växjö går till Råshult. Den stannar även vid 
Huseby. 



Sydostleden mellan Växjö och Simrishamn är en cykelled. Den erbjuder 
många natur – och kulturupplevelser. 
Information: www.sydostleden.se 

Kalmar län.
www.klt.se telefon 010 2121000
Det finns en biljett för 100:- /månad för pensionärer som gäller i hela 
Kalmar län. 30 dagars seniorperiod. Gäller alla dagar mellan 09.00-15.00 
samt 18.00-24.00. Man behöver inte vara mantalsskriven i länet för att få 
köpa den. Ett mycket prisvärt erbjudande för pensionärer som ska resa 
runt i länet.
Det finns ett sommarkort för två månader  även för för 
ungdom/studerande.

Kalmar län har många turistmål. 
Det finns ett turistkort som gäller för en  dag. Kortet kan köpas mellan
1 juni och 14 september. Kortet finns för vuxen eller familj. Familjekortet 
inkluderar två vuxna två barn ( t.o.m. 19 år ).
 Det gäller inte i nattrafiken. Det gäller en dag och inte 24 timmar.
Det finns en cykelfärja mellan Kalmar och Färjestaden som även gående 
kan utnyttja. www.ressel.se.

Småland
Utvandrarnas väg www.utvandrarnasvag.se är en resa i Mobergs hembygd,
bl.a. Mobergstenen, Duvemåla samt Klasatorpet.
www.utvandrarleden.se. Här kan man vandra mellan fem 
 vandrarhem i utvandrarbygd. Den är cirka 120 km.
Emmaboda turistbyrå vid järnvägsstationen har mycket information.
www.emmaboda.se  Telefon 0471 18117.
En cykelled  65 kilometer lång  mellan Nybro och Åseda  på den nedlagda 
järnvägen mellan Nybro och Vetlanda. Den går genom  riktig vildmark 
med storskog, myrmark och sjösystem. Den passerar  anrika 
glasbruksorter som  Orrefors, Gullaskruv och Målerås. www.maleras.nu 

Kalmar är en historisk intressant stad. Slottet, Domkyrkan, Kvarnholmen 
samt Gamla stan med många fina gamla hus. Här finns många museer.
 En fika på Kullzéns café i hörnet Kaggensgatan Norra Långgatan bör 
upplevas.
Kalmar turistbyrå ligger vid Ölandskajen 200 m från station.
www.kalmar.se/turism Telefon 0480 417700
Kalmar länsmuseum www.kalmarlansmuseum.se Telefon 0480 451300.
Utflyktsguiden 29 naturområden i Kalmar län och på Öland www.h.lst.se 
eller telefon 0480 82000.



Västervik är en typisk sommarstad med många evenemang. Runt staden 
finns en vacker skärgård med 5.000 öar. Från skärgårdsterminalen samt 
Gränsö slott avgår turer. www.vastervik.se/turist.
Skärgårdstrafiken i Västervik www.fredensimson.com alternativt 
www.tjustskargard.se. 
Smalspåret mellan Västervik och Hultsfred är en naturupplevelse. Tåget 
passerar små samhällen, sjöar och gröna hagar.
www.hwj.nu  Telefon 0495 240505 eller 0490 23010.

Vimmerby- Astrids Lindgrens stad . Här finns bl.a. Astrids Lindgrens 
värld www.alv.se Telefon 0492 79800. vid barndomshemmet Näs är det ett 
museum samt kunskapscentrum.
Sommartid stannar tågen mellan Kalmar och Linköping vid hållplatsen 
Astrid Lindgrens värld.
Frödinge mejeri med sin ostkaka är ett intressant besöksmål.
www.vimmerby.se, Telefon 0492 769000.

Oskarshamn.
Här finns bl.a. Döderhultarmuseet. Härifrån kan man åka båt till 
Misterhults skärgård, Blå Jungfrun ( Blåkulla ) samt till Borgholm på 
Öland. www.solkustturer.se, turistinformation telefon 0491 88188.

Öland
Öland har enormt mycket att erbjuda, framförallt sommartid. Här gäller 
KLT:s biljetter och sommarkort. Det är mycket bra förbindelser 
sommartid och betydligt färre förbindelser övrig tid.
Södra Öland är ett mecka för fågelskådare. I Ottenby finns ett naturrum. 
Samt en fågelstation www.sofnet.org. Telefon 0485 661093. Här finns 
världsarvet, Ölands örtagård i Stora Frö. På Capellagården i Vickleby 
utbildas möbelsnickare, textilhantverkare samt trädgårdsarbetare. Här 
finns en trädgårdsbutik. Grundaren är den kände Carl Malmsten. 
Eketorps  borg på södra Öland Här visas Ölands järnålder och medeltid. 
www.eketorp.se. Buss från Kalmar och Färjestaden sommartid.
www.sodraoland.com.
Himmelsberga- Ölands museum på östra sidan av ön mellan Färjestaden 
och Borgholm har mycket att berätta. www. Olandsmuseum.com.
14 juli är ”Ölands nationaldag” som firas på Borgholms slott.
Borgholms stadsmuseum www.hembygd.se/oland/borgholm.
Vidare information www.olandsturist.se, Telefon 0485 560600.
Vill man vandra eller lära sig mer om alvaret kontakta 
www.portentillalvaret.nu eller Telefon  0485  38584.



Den som tycker om att cykla får tips på www.cyklapaoland.nu. Den som 
har lust kan cykla från fyr till fyr.
Du kan hyra cykel vid Kalmar C och cykla till bl.a Öland. Det går bra även 
i  motsatt riktning. www.olandscykeluthyrning.se 
Skördefestivalen äger rum sista veckan i september med kulmen på 
fredagen. Då har odlarna och andra försäljare öppet långt in på natten. Det
är även Konstnatt på södra Öland.
Silverstrands bussar brukar anordna bussresa  med besök på några platser.
Information www.silverstrands.se, Telefon 0485 26150.
Våren, framförallt i maj är en härlig tid att besöka ön.  Här finns naturen, 
maten samt gullvivorna. Tyvärr är det inte lika bra förbindelser som under
sommaren.
Förutom buss från Kalmar går det sommartid att åka båt från 
Oskarshamn till Borgholm samt från Grankullavik till Gotland.

Gotlands län.
www.gotland.se/kollektivtrafiken. Här får du information om 
kollektivtrafiken på Gotland. Det finns inget turistkort på Gotland.

Till Gotland kommer man med båt från Nynäshamn och Oskarshamn samt
sommartid från Grankullavik på Öland. Man kan även ta flyg och på 
sommaren finns det flyg från flera orter.
Information www.destinationgotland.se telefon 0771 223300.
Här får man information om båtlinjer och turistinformation.
Turistbyrån vid Skeppsbron 4  i Visby ger information om Gotland.
Telefon 0498 201700 eller www.gotland.info.  
www.gotlandsattraktioner.com.

Från Klintehamn går det båt till Stora och Lilla Karlsö. På dessa öar finns 
intressanta naturområden. Krysmyntagården samt Lummelundagrottan är
andra intressanta besöksmål.

Gotska Sandön, där man kan vandra längs sandstränder, är Östersjöns 
mest isolerade ö. Turer finns från Fårösund och Nynäshamn. Tidtabell och 
priser finns på www.gotskasandon.se. Gotlandståget är ett museitåg med 
bas i Dalhem. Information finns på www.gotlandstaget.se, telefon 0498 
38043 eller 50990.

Blekinge län.



Blekinge- ”Sveriges Trädgård” har mycket att erbjuda. Karlskrona och 
Karlshamn har skärgård. Från Nogersund på fastlandet ( Sölvesborg ) går 
det båtar till Hanö.
Karlskrona skärgård består av många öar. Upplysning om trafiken fås av 
www.affarsverken.se Telefon 0455 78330 eller 31 som även kör trafiken.
Skärgårdstrafiken i Karlshamn och Nogersund Hanö körs av Blekinge 
skärgårdsturer Telefon 0414 14958.
Blekingetrafiken www.blekingetrafiken.se, Telefon 0455 56900.
I Blekinge finns 24/72 timmarskort, dessutom sommarkort  som gäller 
mellan 15 juni – 15 augusti. Gäller även på skärgårdsbåtarna.
Skärgårdstrafiken kompletteras med resor  från Ronneby hamn/Östra 
Piren till Karlshamn och Karlskrona.
Ronneby skärgård sedan juni 2011 en del av biosfärområdet Blekinge 
arkipelag.
Blekinge utflyktsguide ger information om de finaste naturområdena i 
Blekinge.
Vandringsleder: Laxaleden Blekingeleden..

Karlskrona
Karlskrona www.karlskrona.se/turism eller Telefon 0455 303490.
Blekinge museum www.blkeingemuseum.se Telefon 0455 304960.
Marinmuseum på Stumholmen, bilfri zon www.marinmuseum.se, Tel: 0455
53902.
Ronneby
www.ronneby.se

Listerlandet ( Sölvesborg ) www.listerlandet.se alternativt Sölvesborgs 
Turistbyrå www.solvesborg.se Telefon 0456 10088.
En broschyr cykelled i Listerlandet information om boende, utflyktsmål 
och sevärdheter aktiviteter och matställen

I Olofströms kommun i Jämshög kan man resa i författarbygd. Det finns en
cykelled. Författarna det handlar om är bl.a Sven-Edvin Salje och Harry 
Martinsson. Det finns ett Saljerum på museet i Jämshög samt i Olofström 
på biblioteket finns en Saljesamling. I Jämshög och Olofström finns 
Martinssonsamlingar.  Olofströms Turistbyrå www.visitolofstrom.se alt.
0454 309400 ger ytterligare information.

Skånelän.
Skånetrafiken www.skanetrafiken.se alt. 0771 777777. Automatisk 
trafikupplysning dygnet runt Tel: 020 777724.
Det finns 24- och 72 timmarsbiljett..



Det finns även ett kort för Malmö och för Helsingborg som gäller 24 
respektive 72 timmar. 
I Skåne finns ett sommarkort som gäller i två månader.  15 juni – 15 
augusti .   Kortet är inte personligt.
Året runt kan man köpa en Duo/Familjebiljett. Den gäller för två vuxna 
eller en familj. Den ger 10% lägre pris. Rabattkort ger ytterligare 20% på 
kontantpriset. Det gäller även för resor till Danmark.
”Öresund runt” är en biljett som gäller året runt.  Två barn under  sju år 
medföljer en vuxen gratis. Barn upp till 16 år  reser för halva priset.
Biljetten gäller två dagar på Öresunds - Pågatåg, DSB tåg samt 
sundsbussarna och Scandlinesfärjor mellan Helsingborg och Helsingör.
Innehavare av kortet erbjuds rabatter både i Sverige och Danmark.
För information gå in på www.skanetrafiken.se och klicka på ”upptäck 
Skåne med våra restips, därefter på Öresund runt och utflykter.

Turistinformation.
www.skane.com Telefon 040 209600. Det finns flera skrifter bl. a  
Förtrollande trädgårdar, Njutbara naturupplevelser samt Smakfulla 
smultronställen.
I Smakfulla smultronställen finns upplysning om det mesta för en turist.
Här finns upplysning om turistbyråer, kommunikationer, museer, 
trädgårdar, aktiviteter, restauranger, gästgivargårdar, boende och 
gårdsbutiker.
Malmö museer omfattar Teknikens och sjöfartens hus, Museispårvägen, 
fiskehoddorna och slottsmöllan.
De vita bussarna , en buss står utomhus framför slottet Malmöhus på 
Malmöhusvägen intill slottsparken. 
I tre delar Vita bussarna 1945, Flyktingar och överlevande samt Museet 
som flyktingförläggning. Malmo.se/museer. 
I Uppåkra mellan Malmö och Lund finns Skandinaviens  största och mest 
fyndrika järnåldersbosättning. www.uppakra.se.
Buss 130 mellan Malmö och Lund hållplats Uppåkra Väståkravägen. 
www.skanetrafiken.se . 
Lund har flera intressanta sevärdheter som Domkyrkan, Botaniska 
trädgården, Kulturen. Upplysning www.lund.se. 
Fredriksdals museer och trädgårdar med Fredriksdalsteatern bör besökas. 
Buss 1, 7 , 22 till Juelsgatan. www.fredriksdal.se eller Telefon 042 104505.
Information om mellersta Skåne finns på www. visitmittskane.se 
Frostavallen  strövområde i Höörs kommun  Telefon 0413 28000 
www.hoor.se. 

Österlen
Turistinformation www.visitosterlen.se Telefon 0414 20410



Österlenleden en 188 km vandringsled genom Österlen.
www.ensmakavosterlen.se. Här finns upplysning av småskalig producerad 
mat. Under påskhelgen är det konstrunda.
Kiviks musteri och Äpplets hus www.kiviksmusteri.se  Telefon 0414 71900.
Stenshuvud , nationalpark nås med buss , Skåneexpressen linje 3från 
Kristianstad eller Simrishamn, Hållplats Mellby skola, därifrån  ungefär 
tre kilometer.
Skåneleden går genom Nationalparken.
Ångtåget på Österlen körs sommartid. Upplysning på 
www.skanskajarnvagar.se .
Österlenkryddor i Köpingebro anordnar guidningar information 
www.osterlenkryddor.se Telefon 0411 550606 .
I Skåne finns många gästgivargårdar. www.skanskamatupplevelser.com. 
En av de mest kända är Spångens Gästgivargård, ”Kalle på spången”.
Den ligger i Ljungbyhed www.spangen.se Telefon 0435 440004. Där finns 
ett Edvard Persson rum.
I Skåne finns många slott. Information finns på www.slottiskane.se.
Nordvästra Skåne har mycket att erbjuda. Bjärehalvön och Kullabygden år
några intressanta områden.  www.skanenordvast.com samt 
www.bastad.com.  I Ängelholm finns ett järnvägsmuseum
www.jarnvagsmuseum.se Telefon 0431 442075.
Skåneleden är en 100 mil lång vandringsled. Information 
www.skaneleden.se. Här finns information om sevärdheter och boende.
Den erbjuder 110 mil vacker vandring i  85 etapper runtom i Skåne.
I Rååns dalgång mellan Råå och Gantofta finns ett naturreservat.Till 
många av dessa kan man ta sig med buss eller tåg, till exempel ledens 
nyaste sträcka runt Kullahalvön. 
Landborgspromenaden sträcker sig  mellan Raus kyrka – Kärnan – 
Sofiero.
www.helsingborg.se  Telefon 042 105000.
Beredskapsmusset ligger norr om Helsingborg mot Höganäs. 
www.beredskapsmuseet.com . Telefon 042 224039. Buss Kontakta 
Skånetrafiken Telefon 0771 777777 .
Bussar går från Höganäs till både Arild och Mölle .Till Kullens fyr går buss
från Mölle sommartid.
Kullaleden är en del av Skåneleden. Den går mellan Helsingborg och 
Höganäs och vidare till Mölle och vidare till Kullaberg.www.kullaleden.se 

Ett Birgit Nilsson  museum finns i Båstad. Linje 523 mellan Båstad och 
Torekov har hållplats vid museet. www.birgitnilsson.com
Telefon :0431- 311860.
Region Skåne ansvarar för strövområden . Information 
www.strovomraden.se samt turism för alla www.turismforalla.se.



Tell En kommer man med båt från Landskrona. Turistbyrån Landskrona-
Ven Telefon 0418 473000 landskrona.se/turist.
Här finns Tycko Brahe museet. Att ta sig runt på ön är populärt med cykel.
Söderslätt i sydligaste Skåne har mycket att erbjuda.
www.soderslatt.com  www.soderslatt.com/smygehuk finns information
om Smygehuk.

Hallands län.

Hallandstrafiken  www.hlt.se  Telefon 0771 331030.
Det finns ett sommarkort som gäller 15 juni – 15 augusti. 
Västtrafiks biljetter gäller på linje 615 och 777 mellan Åsa och Varberg.
Regional matkultur i Halland www.mathalland.se Telefon 035 179879.
Ginstleden-  är en vandringsled genom Halland. Den går längs med kusten 
från Hallandsåsen i söder till länsgränsen i norr., med fördel på cykel. 
Hallandsleden är en vandringsled. Den ansluter i söder till Skåneleden och i
norr till Bohusleden.
Information Region Halland www.halland.se  Telefon 035 109560.
Konstpaus Halland www.konstpaus.net. Visar vägen till några konstarenor.
Tips på hur du kan skräddarsy din egen konstutflykt.
Kattegattleden en cykelled mellan Helsingborg och Göteborg. 
Ledhuvudman är Region Halland. Information finns på                           
www.regionhalland.se.  Telefon 035 134800
Den går kust nära långa sträckor. Cyklar kan tas med på Öresundståg som 
går mellan Helsingborg och Göteborg. Den  går längs kusten,  genom 
skogsmark och över jordbrukslandskap, genom små samhällen och i 
stadsmiljö, på småvägar  och cykelvägar men också i blandtrafik.
Längs sträckan finns  ett brett serviceutbud med allt från logi och 
restauranger och restauranger till cykelservice. I Åsa söder om 
Kungsbacka finns Bed&Bike
Upptäck Naturen i Halland är en guide till 32 av länets finaste områden.  
Bland annat Haverdal och Steningekusten som man når med busslinje 350 
som går mellan Halmstad och Falkenberg.
Naturreservat i Halland.  Gå in på länsstyrelsens hemsida. Där finns en 
guide 32 av länets finaste områden.
Cykelleden Kattegattleden mellan Göteborg och Helsingborg går genom 
Halland.
Hallands Kustväg – Besöksmål utmed Turistvägen.
Information Halmstads   Turistbyrå www.halmstad.se/turist  Telefon 035 
132320.
Falkenbergs Turistbyrå  www.visitfalkenberg.se Telefon 0346 886100.



I Kungsbacka kommun gäller även  Västtrafiks biljetter. www.vasttrafik.se 
Telefon 0771 414300.

Kungsbacka.
www.kungsbacka.se/turism     Telefon 0300  834595.
Turistbyrån ligger vid torget c:a 300 meter från station.
Sevärdheter.
Fjärås Bräcka och naturrum. Buss 741 och 742 från Kungsbacka 
resecentrum M-F.
Tjolöholms slott www.tjoloholm.se  Buss 732 från resecentrum mot 
Frillesås till hållplats Torpa smedja. Cirka 4 km därifrån.

Särö Västerskog,  Buss 720  från resecentrum. 
Kulturhuset Fyren med bibliotek kan rekommenderas.

I Onsala kyrka ligger ”Lasse i Gatan” begravd.
I Kungsbacka kommun finns flera naturreservat. Vandringsleder, samt 
Natur och kulturstigar.

Varberg.

Världsarvet Grimetons radiostation www.grimetonradio.se  Telefon 0340 
674190.  Buss 651 från Varbergs station.
Åkturen går 1 maj – 30 september från Varbergs station. till Åkulla 
Naturreservat vid Grimetons radiostation. En fantastisk resa genom 
Hallands inland i Varbergs kommun. På turen får man uppleva 
landsbygden. Visitvarberg.se/akturen 
Hallands kulturhistoriska  museum.
www.lansmuseet.varberg.se  Telefon 0340 82830.
Torghandeln på onsdagar och  lördagar är en riktig folkfest.

Falkenberg. .
Turistbyrån ligger på Holgersgatan 11 www.visitfalkenberg.se  Tel: 0346 
886100
Falkenbergs museum Skepparesträtet Tel: 0346  886125.
Rosariet i Gamla Stan, Laxpromenader. Promenad och cykelväg längs 
Ätran, Doktorspromenaden.
Örtaträdgård,  Kryddgård bakom Falkenbergs museum.
Hallands Kustväg är turistvägen mellan Falkenberg och Halmstad lämplig 
för cykling. Det finns vandringsleder  i inland och längs kusten.

Halmstad



www.halmstad.se/turist. Telefon 035 132320
Hallands konstmuseum på Tollsgatan www.hallmus.se  Telefon 035 162300.
Garnisonsmuseum med 91:an Karlsson.
Särdals livräddningsstation Telefon 035 50110.
Halmstads idrottsmuseum Telefon 035 35361

Laholm  
www.laholm.se  Telefon 0430 15450.
Turistbyrån vid Rådhuset Stortorget. Busstation ligger vid gamla station på
Stationsgatan.
Busslinje 224 och 324 går från Laholms station till Centrum, cirka 10 
minuters restid.
Linje 225 går till Mellbystrand på bron ovan järnvägsstation.

Västra Götaland.

www.Vasttrafik.se Telefon 0771 414300. Gäller även Kungsbacka kommun.
Västsvenska Turistrådet Kungsportsavenyn 31-35  411 36 Göteborg,            
Telefon 031 818300. www.vastsverige.com .
Västarvet Information om Västsverige :
Där hittar man utflyktsmål, aktiviteter samt faktasidor.
Följande kort finns att köpa.  Göteborg 24- samt 72 timmarskor timmar 
Det finns olika kort som inkluderar resa även i kranskommunerna.
Regionen runt 24 och 72 timmar  Det gäller hela Västra Götaland samt 
Kungsbacka kommun. 
Det är gratis att ta med cyklar på Västtrafiks tåg.
Västtrafik har försäljningsställen på Nils-Eriksson terminalen ( Göteborg ),
Brunnsparken, Drottningtorget,  Stenpiren, Frölunda Torg,  
Gamlestadstorget, Partille.
Det finns vandringsleder mellan Göteborg och Lödöse samt mellan Lödöse 
och Vänersborg.
Att båtluffa i Bohuslän: www.vastsverige.com/bohuslan/batluffa 
www.goteborg.se, www.lillaedet.se, www.trollhättan.se, www.vänersborg.se,
www.visittv.se .
I Ale kommun finns många vandringsleder där man kan vandra i vildmark 
och vikingaspår . www.ale.se/natur-och-kulturguide. kommun@ale.se .
Telefon 0303 330000

Göteborg.
Sevärdheter och turistinformation.
 www.goteborg.se/turism alternativt  Göteborgs Turistbyrå 
Kungsportplatsen 2 och Nordstans shoppingcenter.



www.goteborg.com  Telefon 031 612500.
Till Kungsportsplatsen går följande spårvagnslinjer 3,4,5 samt 7.
 Följande spårvagnslinjer går till Drottningtorget, Brunnsparken samt 
Nordstan  1,2,3,4,5,6,7,9,10 11 13.
Göteborgspasset finns för 24 resp. 48 timmar.  Det ger fria resor på 
kollektivtrafiken samt fri entré till mängder av nöjen och museer, 
skärgårdsbåtar samt Ringlinien Kortet kan köpas på turistbyråer, hotell 
och vissa Pressbyråer.
 Till Liseberg går linje 5 samt till Korsvägen åker man när man ska till 
Liseberg, Mässan, Universeum och Världskulturmuseet  Dit går linje 
2,4,5,6,13.                       Onsdagar mellan 11.00-14.00 är det dans på 
Polketten på Liseberg. Då är det gratis entré från huvudingången på 
Örgrytevägen.
Till Scandinavium kan man åka till Korsvägen alternativt Scandinavium. 
Linje 2, 6, 8, 13 går till Scandinavium.
Sjöfartsmuseet Stigbergstorget spårvagnslinje 3,9 samt 11.
Barken Viking vid Lilla Bommen.
Maritiman  Göteborgs maritima upplevelsecentrum som visar bl.a. 19 
museifartyg. Hållplats Lilla Bommen.
Röhska museet  Vasagatan 37-39 visar mode design samt konsthantverk.
Hållplats Valand, spårvagnslinje 3,4,5,7 samt 10.
Styrsöbolaget kör båt mellan Stenpiren och Hönö Klåva via Eriksberg 
under sommaren. Det går bra att ta med cykel mot en avgift..
Västtrafiks biljetter gäller inte.
På Styrsöbolagets hemsida finns tips på utflykter i Göteborgs södra 
skärgård.

Spårvägssällskapet Ringlinien kör med gamla spårvagnar mellan 
Drottningtorget ( Centralen ) och Liseberg. www.ringlinien.org. Telefon 
031 190027.

Trädgårdsföreningen ligger mittemot Centralstationen, utgång 
Drottningtorget.
Botaniska Trädgården ligger i nära anslutning till Slottsskogen.
Dit åker man med spårvagnslinje 1,2,7 samt 8.
Kulturhuset Röda Sten i Majorna. För att komma dit åker man med 
spårvagnslinje 3 och 9 till hållplats Vagnhallen Majorna alternativt 
Älvsnabben från Lilla Bommen ( mittemot Operan ) till Klippan.
I närområdet Klippan finns en del K-märkta  lämningar.
Södra skärgården är en upplevelse man inte bör mista. För att ta sig dit 
åker man med spårvagnslinje 11, sommartid dagtid går även linje 9 till 



Saltholmen. Därifrån går båtarna. På Brännö är det på torsdagar under 
sommartid dans på Brännö brygga. 

Börjesson anordnar turer i skärgården, till Vinga, Nya Älvsborg fästning, 
Hisingen runt samt till Marstrand. Dessa turer utgår från Lilla Bommen 
som ligger cirka 5 minuter från Centralstationen. spårvagnslinje 5 och 10 
går till Lilla Bommen.
Börjesson kör även rundtursbåten Paddan. Bussar till Gunnebo slott i 
Mölndal går från Stora Teatern intill Kungsportsplatsen.
www.borjessons.com  Telefon 031 609670.
Även Skärgårdslinjen anordnar turer runt Göteborg. De skräddarsyr 
arrangemang. Även dessa avgår från Lilla Bommen.
www.skargardslinjen.se  Telefon 031 137777.
I Ale kommun mellan Göteborg och Trollhättan finns många 
vandringsleder. Man kan vandra i vildmark och vikingaspår.
Ale kommun Telefon 0303 330000.
www.ale.se/natur-och-kulturguide .
På Hönö i Göteborgs norra skärgård finns ett fiskemuseum. Buss till  
LillaVarholmen från Nils-Ericson terminalen.  Färja till Hönö och sedan 
buss till Hönö Klåva.. www.fiskemuseet.se 
Bohusleden går mellan Lindome och Strömstad. Den finns goda möjligheter
att ansluta med allmänna kommunikationer bl.a. i Göteborg, Uddevalla, 
Ljungskile och Munkedal.

Södra Bohuslän
www.sodrabohuslan.com 

Den konstintresserade  rekommenderas Nordiska Akvarellmuseet beläget 
vid Södra Hamnen 6 i Skärhamn  på Tjörn. Förutom utställningar 
anordnas kurser och aktiviteter. www.akvarellmuseet.org. 0304 600080.

För den som vill uppleva den bohuslänska skärgården kan man boka 
kryssningar på telefon 0304 670799 eller www.batkryssen.se. 

Marstrand med genuin gammal bebyggelse och Carlstens fästning är värt 
ett besök. Busslinje 312 går från Nils-Ericson terminalen i Göteborg. Färja 
sista biten. www.marstrand.nu eller Telefon 0303 60087.
Orust
Mollösund, ett genuint fiskeläge . Från Tuvesvik går båt till Gullholmen 
och Käringön .Till Tuvesvik kommer man med buss  från Varekils 
bussterminal på Orust. Anslutning finns med buss från Stenungsund 
Orustexpressen.



För information om resor till dessa platser kontakta www.vasttrafik.se  
alternativt 0771 414300.

Handelsman Flink på Flatön, med utsikt över Malö strömmar, har både 
servering, butik och rum att hyra. Möjlighet finns att förlägga konferens 
här.
www.handelsmanflink.se  Telefon 0304  55051.
Hit tar man sig med buss 375 till Morlanda kyrka. Härifrån är det en 
promenad på cirka 20 minuter till färjan mot Malö.
Sundsby säteri  med vandringsleder och gårdsbutik. Tel: 0304 601177.
www.kaffehuset-sundsby.se. Åk med Västtrafiks Orustexpressen till 
Sundsby korsväg.
Den som är intresserad av att pilgrimsvandra kan skaffa ett pilgrimspass 
och vandra till kyrkorna på Orust. Information 
www.svenskakyrkan.se/orust/pilgrimsvandra.
Den som är intresserad av honung kan besöka  Tavlebords Honungsgård.
Där kan man lära sig om bin. Det finns gårdsbutik, café och Bed& and 
breakfast.. Information www.tavlebordshonungsgard.se 
Buss från Varekils bussterminal till Tegneby korsväg. Därifrån är det cirka
400 meter.

På Tjörn ligger det genuina fiskeläget Åstol. Västtrafik kör båt från 
Rönnängs brygga.
Härön är en idyllisk ö  dit man åker med bår från Kyrkesund. Kyrkesund 
når man med buss. Härön är ett naturreservat med flertal fridlysta växter.
Det finns vandringsled som är delvis svår.
 
Sällskapet Ångbåten anordnar ångbåtsturer i Bohusläns och  Göteborgs 
skärgård.

För den som är intresserad av fiske kan fiskemuseet på Hönö 
rekommenderas. Museet är öppet dagligen maj-september. Buss 240 går 
från Nils-Ericson terminalen. www.klova.net/fiskemuseet Telefon 031 
968994.
 
Norra Bohuslän

På www.bohuslan.org. Hittar du det mesta om Bohuslän.
För den som vill vandra finns Kynneslingan samt Bohusleden.
Bohusleden går mellan Lindome i söder och Strömstad i norr. I mellersta  
Bohuslän kan man ansluta till Kuststigen som tar dig hela vägen till Norge. 



Vid Gustavsberg i Uddevalla finns Sveriges äldsta badort.  Här finns 
badhotell och vandrarhem sommartid. Tel: 0522 15200.
Båt från Uddevalla södra hamnen vid Bohusläns museum.
Bohusläns museum har ofta intressanta utställningar.
I Tanums kommun finns Vitlycke museum med hällristningar som även 
har barnaktiviteter. Öppet april-september. www. vitlyckemuseum.se samt 
ett Världsarv. Telefon 0525 20950.
För den som vill uppleva en härlig tur bör ta postbåten i Fjällbacka 
skärgård. Rundturen går måndag-fredag och tar cirka två timmar. För den
som vill passa på att bada och sola går returresan på eftermiddagen. 
Info på www.vasttrafik.se samt Telefon 0771 414300.

Bohuslän är inte bara hav och klippor. Öster om E6 i Tanums kommun 
möter man ett annat Bohuslän. Här ligger Bullaren och Kynnefjäll. 
Bullaren djurpark vid Vassbotten nära norska gränsen. Här går 
vandringsleden Bohusleden. Info www.vastsverige.com. 

Lysekil www.lysekilsturist.se. 
Här finns Havets hus, Naturreservatet Stångehuvud med finslipade rosa 
granithällar. Sommartid arrangeras guidade vandringar.
Lysekil var tidigare en kurort. Grundaren var badläkaren Carl Curman.
Curmans villor ligger längs strandpromenaden.
PÅ Vikarvets museum visas konservindustrins, fraktepoken samt 
fiskenäringens historia.

Till Skaftölandet tar man bår från Lysekil. En resa på cirka 20 minuter. 
Här ligger samhällena Grundsund och Rågårdsvik. Här spelades TV-serien
Saltön in. Hållö fyr ligger utanför Kungshamn och Smögen. Här finns 
vandrarhem samt möjlighet till konferenser april-oktober. Telefon 0523 
30317
www.utpost-hallo.nu. 

Strömstad och Koster är underbart, inte bara på sommaren. Vill man ha 
lite lugnare tempo är vår och höst underbart. Sydkoster är lummigt medan 
Nordkoster består av mer klippor. Vid Långegärde på Sydkoster finns 
cyklar att hyra. Man kan också ta med sig egen cykel.
M/S Västerskär gör rundturer runt Koster. Info www.msvasterskar.se . 
eller Telefon 0701 481666. sommartid anordnas konstvandring.
Nyttiga adresser  www.kosteroarna.com, www.stromstadtourist.se,  
www.kosterhavet.se samt www.kosterbatar.com. 
Det är populärt att vandra på Koster. En vandringskarta finns på 
turistbyrån i Strömstad.



Vid Ekenäs brygga på Sydkoster ligger  Naturum Kosterhavet. Här finns 
information om  livet i de olika havsmiljöerna Telefon 010-2245400.
Selin Charter M/S  Sara anordnar turer runt Strömstad. Bl.a. till 
Ursholmen, Sveriges västligaste fyrplats, Sälsafari samt Hummersafari. 
Hummersafarit från september till årets slut.
www.selincharter.se eller Telefon 070 5654240.
Kosterhavet är en nationalpark. Information på www.kosterhavet.se .
Huvudentre vid Naturrum i Kostersundet.
Saltö cirka 14 km sydväst om Strömstad är ett Naturreservat i Kosterhavet.
Information se www.kosterhavet.se. Det går bussar från Strömstad.
Kosters trädgårdar inte långt från Långagärde brygga på Sydkoster har 
mycket att erbjuda. Gårdsbutik med närproducerat, evenemang, 
utställningar, kurser samt en del djur. Servering med hemlagat.
www.kosterstradgardar.se eller Telefon 0526 20599.
 En båttur till Alaska på sommaren är en upplevelse.
www.selincharter.se Telefon 070 6058176. De ordnar fler resor i norra 
Bohuslän.

Västergötland och Dalsland

För den som gillar att åka med gamla tåg rekommenderas en tur med 
Anten-Gräfsnäs järnväg. Till Anten resp. Gräfsnäs kommer man med buss 
500 från Alingsås resp. Trollhättan. www.agj.net  Telefon 0322 72130.
Alingsås  kallas för  ”Capital of fika”.  Sommartid är det speciella  
fikavandringar i Alingsås,  Vara och Lidköping. 
Info vastsverige.com

I juli månad anordnas Fallens dagar i Trollhättan. Det ordnas båt-och 
tågresor mellan Göteborg och Trollhättan.

Vid Vänersborg ligger Halleberg och Hunneberg  där man kan vandra i 
härlig natur. www.ekopark.se  Här finns även Tunhems ekhagar.
Länsstyrelsen Naturvårds och Fiskeenheten  på Telefon 0521 605000 ger 
upplysning.

Ångtågstrafik går mellan Åmål och Svanskog. Här finns gammal 
restaurangvagn samt cafévagn. www.jaaj.tk  Telefon 0532 15428, 30550.

Naturreservatet Yttre Bodarne och sötvattensskärgård i innanhavet 
Vänern. Info Åmåls kommun Telefon 0532  17000.
Varje år, på sommaren, är det Bluesfest  i Åmål.



På Kroppefjäll kan man vandra och där finns även vandrarhem. En 
örtagård finns i Dals Rostock. Buss 700 från Vänersborg eller Mellerud till 
Rostocks vägskäl.

Vill man ut på sjön rekommenderas en tur på Dalslands kanal. Man kan 
välja mellan M/S Dalslandia som går mellan Köpmannebro och Bengtsfors.
Det går bra att gå av och på längs sträckan. Restaurang finns.
www.dalslandia.com  eller Telefon 0706 659603.
M/S Storholmen går mellan Håverud-Bengtsfors och har restaurang.
www.storholmen.com eller Telefon 0705 410633.
På bägge båtarna kan man kombinera en tur med tåg på Dal-Västra 
Värmlands järnväg som går mellan Bengtsfors och Mellerud.
På den norra delen mellan Bengtsfors och Årjäng kan man cykla dressin 
och kombinera med kanot. www.dvvj.com eller Telefon 0531 526801.
Information om Dalsland finns på www.dalsland.com Telefon  070 5864987.

Glasets hus i Limmared vid station.
Där finns väntsal, glasmuseum, konferensmöjlighet samt vår och höstsalong
med utställningar. Dessutom erbjuds god och vällagad lunch eller fika om 
man så vill.
Limmareds värdshus erbjuder berömda snitslar.
Limmared ligger på Kust till Kust banan mellan Göteborg och Kalmar.
Västtrafiks biljetter gäller.
Pilgrimsleden genom Norra Ätradalen är  gång och cykelbana som går på 
den gamla banvallen  längs den nerlagda järnvägen mellan Falköping och 
Ulricehamn. www.ulricehamnsturistbyra.se 
Gårdarna runt sjön. Går att boka guidad busstur . Telefon 0321 595959 
eller skicka mail till turist@nuab.eu 

Även här kan den som tycker det är spännande och intressant att resa med 
gamla tåg få sitt lystmäte. Det går mellan Skara och Lundsbrunn. 
Lundsbrunn är en gammal kurort. www.sklj.se eller Telefon 0511 13636.
Konstvägar i Skaraborg är en bok som  rekommenderar  konst i 
kommunerna i f.d. Skaraborg.
I Skara ligger Fornbyn som är ett friluftsmuseum

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste våtmarker. Trandansen på 
våren är ett skådespel. Här finns även Hornborga Naturrum. Buss 203 
mellan Falköping och Skara till hållplats Trandansen.



www.hornborga.com eller Telefon 0500 491190. samt länsstyrelsen i Västra 
Götaland www.o.lst.se eller Telefon 0501 605000.
Dalénmuseet i Stenstorp är värt ett besök.. det ligger i det gamla tingshuset 
från 1885. Det beskriver Gustav Dalén liv och gärningar bl.a. 
fyrutvecklingen och utvecklingen inom sjukvården. Det tar en minut från 
station. Till Stenstorp går det flera tåg om dagen  från Göteborg, Nässjö, 
Jönköping, Falköping och Skövde.

Småstaden Hjo med alla fina trähus och ett fjärilsmuseum kan 
rekommenderas. www.hjo.se Hjo turistbyrå Telefon 0503 35255.
Buss 402 från Skövde.
Sommartider går båtturer från Hjo till Visingsö och ibland till Vadstena.
På vissa turer spelas ångbåtsjazz. www.trafik.just.nu. 

Kinnekullebanan går mellan (Herrljunga ) Håkantorp och  Gårdsjö 
(Hallsberg) och passerar bland annat Mariestad och Lidköping. Man kan 
gå av vid någon av alla hållplatser och vandra ett par hållplatser. Vid vissa 
hållplatser finns turistinformation om bygden. Våren är fantastisk med en 
mycket rik flora.
Hellekis säteri  har ett orangeri, rosenträdgård och en örtagård. Här kan 
man äta eller bara ta en kopp kaffe.
På Kinnekulle finns flera naturreservat, vandringsleder, gods och gårdar.
Vårrundan på Kinnekulle i början av maj har mycket att erbjuda. Lokala 
aktörer visar sina alster. www.varrundan.kinnekulle.se. 
Samt www.kinnekullenatur.se. 

På Kållandsö ligger Läckö slott som erbjuder operapaket. Varje  sommar 
visas en specialutställning. www.lackokinnekulle.se. 
Spikens fiskeläge nära Läckö erbjuder goda fiskrätter.
Den som vill uppleva Vänerskärgården finns turer från Spiken.  Natur och 
kulturguidning. www.vanernatur.se eller Telefon 0510 10577.
Till Läckö och spiken går buss 132 från Lidköping. 
Mariestad når man med Kinnekullebanan samt buss från Skövde.
Det finns mycket vatten runt Mariestad ( Vänern ). Följande adresser
www.turism.mariestad.se  www.gotakanal.se www.vastergotland.com 
www.vanerland.com www.torso.nu www.sjotorp.nu . Läckö Båttrafik 
anordnar turer i Ekens skärgård www.magnusgabriel.com 
Telefon 0705 376385.
Vänermuseet i Lidköping är värt ett besök. www.vanermuseet.se Telefon 
0510 770065.
Porslinsfabriken på gamla Rörstrandsområdet i Lidköping visar mycket 
som tillverkats på Rörstrand.



Naturrum Vänerskärgården Victoriahuset. Där visas Vänerskärgårdarnas 
olika ansikten. Det är beläget på gångavstånd från Läckö slott. Här finns 
möjlighet till övernattning och möjlighet att hålla konferens.
www.vanerkulle.se Information om Vänerskärgården och Kinnekulle.

Karlsborg har ett militärmuseum. Info  www.Karlsborgsturism.se 

Tidaholm är en småstadsidyll som har en del att erbjuda.
Natursköna Hökensås erbjuder många vandringsleder.
www.tidaholm.se, Telefon 0502 606208.
Tidaholm når man med buss från Falköping och Skövde.

Värmlands län.

Värmlandstrafik www.varmlandstrafik.se  Telefon  0771 323200
Sommartid går båtbussar i Karlstad på Klarälven.
Turist i Värmland  www.turistivarmland.se, www.varmland.se 
www.varmland.org  , www.bergslagskanalen.se , www.karlstad.se 
Museer i Värmland www.varmlandsmuseum.se
I Kristinehamns skärgård finns möjlighet att öluffa.
Information www.öluff.se 
Luröskärgården i Vänern kan man nå med båt från Säffle. På Lurö kan 
man bo och vandra. Här finns konferensmöjligheter samt skärgårdskrog.
Information Telefon 0533 231 30. För bokning av båt Telefon 0533 29012,  
0705216733 www.luringen.se www.stormkoket-krog.se 

Filipstad www.filipstad.se , Filipstads turistbyrå Telefon 0590 61354

I Filipstad finns ett Ferlinmuseum.
Lesjöfors museum beskriver  ett samhällsbygge.

I Karlstads kommun ligger Alsters herrgård, Gustaf Frödings minnesgård
Som har öppet dagligen sommartid samt helger i september.
Det går bra att gå eller cykla till Alster.
Under sommartid sker aktiviteter på Alsters herrgård.
Busslinje 2 samt 501 går mot Alster från Karlstad.

Sunne  www.sunne.info  Telefon 0565 16770.

Mårbacka www.marbacka.com  Telefon 0565 31027.
Öppet dagligen från mitten av maj t.o.m. augusti. I september lörd – sönd.
Övriga månader visning på lördagar.



Buss från Sunne sommartid.

Rottneros park, ångaren Freja på Frykensjöarna. Bryggor finns i Kil, 
Sunne och Torsby. www.angbatfreja.nu .

Kolsnäsudden där anordnas dans sommartid.

Klarälvsbygden är ett kulturellt landskap med ett stort utbud av museer, 
naturupplevelser samt musikaliska evenemang. Här uppstod tidigt en 
industribygd.
 I Ransäters omgivningar  utefter Klarälvsbanan finns möjligheter till 
promenader och cykelturer. Här har Tage Erlander och E.G. Geijer vuxit 
upp. www.munkfors.se Telefon 0563  541081
Längs Klarälvsbanans gamla banvall från Karlstad i söder till Uddeholm i 
norr finns en nio mil cykelväg.
Man kan välja mellan att hyra cykel eller köpa ett komplett cykelpaket.
Information www.expohagfors.com 
Klarälvsbanans Bed & Breakfast. www.waterworldsweden.com. 

Arvika  www.arvika.se  Telefon 0570  81790.
Här finns konstmuseet och konsthantverksmusset Rackstad.
www.rackstadmuseet.se  Telefon 0570  80990

Eda, Morokulien infocenter ligger på gränsen mellan Sverige och Norge.
Information www.morokulieninfocenter.com. Telefon 0571 23370

Örebro län.

Länstrafiken i Örebro län  www.lanstrafiken.se/orebro Telefon 0771 
553000.

I Bergslagen finns ett sommarkort som gäller på tåg, buss och lokaltrafik. 
Undantag X-trafiks tåg.                                                                                      
Det gäller i Dalarna, Gästrikland, Västmanland och Örebro län samt till 
Motala och Mjölby.. 
www.sommarkortet.se. Det är SJ som kör tågen.
Det gäller i tre dagar i följd. Finns för barn/ungdom, pensionärer, vuxna 
samt familjer.

www.orebrolan.se. 



www.askersund.se Tel: 0583 81088.
I järnvägsknuten Hallsberg finns Bergööska huset. Karin Bergöö Larsson 
var gift med Carl Larsson. I festsalen smyckade  Carl Larsson väggarna  
med stora målningar. Bilderna ger en bild av Hallsberg människoödena 
däromkring under sent 1800-tal. Det finns en bostadsvåning med 
fornnordiskt atmosfär och väggmålningar av Carl Larsson
Information Hallsbergs turistbyrå Telefon 0582  685336 www.hallsberg.se 
Buss från Hallsberg och Motala.
Tiveden bl.a. Nationalpark, möjlighet att vandra. 
Information www.tiveden.nu. Turistbyråerna i Askersund tel: 0583 81088
Eller Laxå Telefon 0584 10920 ger upplysningar.

Nora en vacker stad med många trähus www.nora.se  Telefon 0587  81120
Bergslagsleden har tre etapper runt Nora. www.regionorebro.se. 

Nora Bergslags Veteranjärnväg www.nbvj.nu Telefon 0587  10304.
Nora järnvägsmuseum.
Ångtåg eller rälsbuss till Pershyttan från Nora.
Kalasexpressen Restaurang&café i gammal restaurangvagn i Pershyttan
www.kalaskocken.nu  Telefon 0587 13311.
Nora tåghem- vandrarhem  www.norataghem.sr  Telefon 0587  14676.

Här anordnas olika paket: Tre sjöars väg, Maria Lang paketet,
Teaterpaketet, Nostalgipaketet samt Trästadspaketet.
Till Nora kommer man med buss från Örebro.

www.Bergslagen.se 
Måltidens hus i Grythyttan, www.maltidenshus.com. Telefon 0591 34060.
Här finns turistbyrån. 
Svensk vinkultur i hjärtat av Bergslagen, www.grythyttanvin.se
Här finns formens hus där man kan följa med på en guidad tur genom
1900-talet. www.formenshus.se. Telefon 0591  64360

Loka Brunn  www.lokabrunn.se, Telefon 0591 64360.
Kurortsmuseum, guidad brunnstur. Man får uppleva den gamla ritualen
”dricka brunn”.

Bredsjö herrgård www.bredsjogarden.se Telefon 0587  80200.
Till dess orter kommer man med buss från Örebro.

I Kopparberg spelas det opera på skäret, www.operapaskaret.se.
Kopparberg ligger längs järnvägen Hallsberg-Gävle via Ludvika.



Västmanlands län.

Länstrafiken  Telefon 0771  224000  www.vl.se 
Här gäller sommarkortet www.sommarkortet.se  Upplysning Tåg i 
Bergslagen Telefon 0771 846846  Tågkompaniet Telefon 0771  444111.

Västerås.

Turistbyrån, Kopparbergsvägen 10.
www.vasteras.se  Telefon 021 390100.
Till Mälarens skärgård kan man ta sig från färjekajen.
Rederi Mälarstaden www.rederimalarstaden.se Telefon 021 135171.

Vallby  friluftsmuseum öppet dagligen
www.vallbyfriluftsmuseum.se Telefon 021 398070
Kyrkbacken är ett kuperat område strax intill Domkyrkan. Området 
består av många gamla hus.
Tidö slott www.tidoslott.se Telefon 021 53017

www.lst.se , klicka på Västmanland. Ger information om skydd av 
biologiska och kulturella värden i Västmanland.
Engsö slott  www.engso.se   Telefon 0171 444012.
Strömsholms kanal www.stromsholmskanal.se  Telefon 0223 13100 ger 
information om olika aktiviteter.

Hallstahammar kommun.

Strömsholms slott Telefon 0220 43035 www.kungahuset.se.
Jazzens museum www.jazzmuseum.se  Telefon 0220 43330. På hemsidan 
kan man läsa om sommarens konserter.
Vandrarhem finns 20 m från jazzmuseet. Telefon 0220 43774.
www.stromsholmsvandrarhem.com.
Det går inga bussar till Strömsholm på söndagar.
Upplysning om trafiken www.brukslinjen.nu. 

Sala silvergruva i samarbete med svenskt Kulturarv
www.salasilvergruva.se  Telefon 0224  677250.

Dalarnas län.



www.dalatrafik.se  Telefon 0771 959595. Tåg i bergslagen Telefon 0771 
846846. Tågkompaniet Telefon 0771  444111.
Sommarkortet gäller i Dalarna www.sommarkortet.se.

www.dalarna.se/turism Telefon 023  64004.
Naturum Dalarna ligger mellan Leksand och Gesunda . Ger information 
om Dalarnas natur och kultur. www.naturumdalarna.se Telefon 0247 
22105.
Buss går mellan Sollerön och Mora.

Dalarna har många museum. Information finns på 
www.dalarnasmuseum.se.

Falun.

Carl Larssongården i Sundborn har förutom denna gård många 
sevärdheter. www.sundborn.info. Buss till Sundborn går från Falun.

Världsarvet Falun kan upptäckas till fots eller på cykel. Här finns ett stort 
urval av platser att besöka. Kärnan är Falu gruva.

Siljansbygden.

Leksand.

Leksand är en stor kulturbygd med mängder av sevärdheter. 
www.leksand.se.
Karlfeldtsgården i Sjugare by www.sangs.se. Telefon 0247 60028.
Alfvéngården i Tibble var Hugo Alfvéns hem. Telefon 0247  15109
www.alfvengarden.nu. 
Muntes Hildasholm www.hildasholm.org.  Telefon 0247 10062.
Axel Munthe var livmedikus åt drottning Viktoria. Han lät bygga huset åt 
sin hustru Hilda Pennington-Mellor. Här visas engelska, svenska och 
italienska möbler samt konst och konsthantverk. Stor naturpark med fem 
trädgådar.
Konstmuseum finns i gamla Tingshuset Telefon 0247 797974. 
www.leksandkonstmuseum.se. 

Sommartid anordnas lunch- och familjekryssningar på Siljan. Turer utgår 
från Leksand och Rättvik. www.wasanet.nu Tel: 0705  421025.

I Mora finns Zornmuseet och Zorngården. Zornsamlingarna.
Zornvandringen. www.zorn.se.



Tel: 0250 592310.

Mat runt Siljan . Här finns möjlighet att uppleva en helg med mat och 
lantbruk vid Siljan. Weekendpaket på vissa hotell erbjuds.
Varje år anordnas Musik vid Siljan i Leksand, Rättvik och Mora. All slags 
musik spelas. www.musikvidsiljan.se  Telefon0248 10290
För information när och var www.siljan-dalarna.com .
Siljan turism  Telefon 0248 797200.
Siljansleden är dels en vandringsled, cirka 34 mil, dels en cykelled, cirka 31 
mil.  Information Siljan www.Siljan.se. 

Vasaloppsleden är en vandringsled som går i stort sett som Vasaloppet. Den
passerar de bekanta kontrollerna. www.vasaloppsleden.se.  Vasaloppets 
sommarvecka  arrangerar Vasastafetten, Barnens springvasa. Man kan 
även cykla Vasaloppet.  Vasaloppsarenan. Här finns information om 
övernattning, kartor m.m.

I Mora finns ett Vasaloppsmuseum.
Tomteland i Gesunda.  www.tomeland.se. Telefon 0250 28770.

www.sodradalarna.se 
I Avesta finns ett Carl Jularbomuseum  Telefon 0226 645122.
Sveriges första ekomuseum www.husbyringen.se  Telefon 0225 80131
Ekomuseum Bergslagen. www.ekomuseum.se

Gävleborgs län.

Länstrafiken www.xtrafik.se  Telefon 0771-910109
X-trafik har en dagbiljett som gäller på alla bussar och X-tåg.
Tåg i Bergslagen www.tagkompaniet.se  Telefon 0771 444111. Det finns ett 
dagbiljett som gäller på X-trafiks fordon. Tåg i Bergslagens  sommarkort 
gäller i Bergslagen.
www.sommarkortet.se Sommarkortet gäller inte å X-trafiks tåg.

www.gastrikland.com Telefon 026 147430.

Gävle.
Gamla Gefle är ett område med pittoreska gamla hus cirka 10 minuter från
centralstationen.
Furuviksparken, Djur och nöjespark samt Apornas Värld.
 www.furuvik.se Telefon 026 177300. tåg från Gävle mot Uppsala



Sveriges järnvägsmuseum  Rälsgatan 1, gångavstånd från Gävle C.
www.jarnvagsmuseum.se  Telefon 026 144615.
Länsmuseet Södra Strandgatan 20. Här finns stor samling av svensk konst.
5 minuter från Gävle C www.lansmuseetgavleborg.se. Telefon 026 655600.

Ockelbo
Wijk Trädgårdar Herrgårdsvägen 2 www.wij.se Telefon 0297 55420.
Vildmarksgalleriet Vildmarksvägen  24 www.vildmarksgalleriet.se.
Telefon 0297 43079.

Naturum Färnebofjärden Gysinge www.farnebofjarden.se Tel: 0291 
471040.
Buss från Gävle och Sandviken.

Gästrikeleden 270 km www.gastrikland.com Telefon 026 660026.

Hälsingland.

www.halsingland.se  Hälsingland Turism Collinigatan 12 i Bollnäs.
Telefon 0278 624008.

Jungfrukusten Kustområde i Gästrikland och Hälsingland. 
www.jungfrukusten.se Söderhamns skärgård med en oexploaterad 
skärgård och cirka 500 öar. Söderhamn är navet. www.soderhamn.se. 

Hälsingegårdar har ett stort kulturhistoriskt värde Gårdarna tar dig till en 
epok då en högklassig byggnadskultur utvecklades. www.halsingegardar.se.

Dellenbanan www.dellenbanan.nu Telefon 0653 16460. Föreningen 
bedriver rälsbussturer samt cykling på dressin vissa dagar.

Hälsinglands museum Storgatan 31 Hudiksvall. 
www.halsinglandsmuseum.se. 

Västernorrlands län.

Länstrafiken Din tur www.dintur.se. Telefon 0771 100110,

www.visitsundsvall.se  Sundsvalls turistbyrå Tel: 060 6585800.
Sundsvalls turistbyrå finns i Stenstan Visitor Center. Det är en mötesplats  
som utgår från Stenstans kulturarv och utifrån olika teman  och modern 
teknik har samlat  Stenstans historia. www.stenstanvisitorcenter.se 



Det finns möjlighet att hyra hos Cykelnisse och se sig runt i 
sundsvallsområdet. www.cykelnisse.nu Telefon 060 156520.
Det finns även möjlighet att  åka på en skärgårdstur  med båten 
MS/Medvind. www.msmedvind.com Telefon 060 552290. 

St Olavsleden sträcker sig från  Selånger till Trondheim 580 km. 
www.stolavsleden.com 
Visit Västernorrland.
www. Norrtag.se
www.dintur.se/Reseinformation/Kampanjer/ 

Höga Kusten.

www.hogakusten.com Telefon 0613 10850. 
Kusttrafik till bland annat Högbonden. Där finns den gamla 
fyrvaktarbostaden och vandrarhem.
Naturum Höga Kusten vid Skulebergets fot. Telefon 0613 700200.
www.naturumhogakusten.se 
Höga Kusten leden är cirka 130 km lång och uppdelad i 13 etapper. Går 
bl.a. genom Skuleskogens nationalpark. Leden går från Högakustenbron i 
söder till Varvsberget i norr. Det finns övernattningsmöjligheter samt 
många vindskydd och möjlighet att njuta av utsikten.
Upplysning genom turistbyråerna Kramfors och Örnsköldsvik.
Kramfors Torggatan 2 Telefon 0612 80120 www.turistinfo.kramfors.se.  
Örnsköldsvik Strandgatan 24 ( Paradisbadet ) Telefon 0660 88100
www.ornskoldsvik.se/turism. 

Jämtlands län. ( Jämtland-Härjedalen ).

Länstrafiken

Stadsbussarna i Östersund

Telefon 063/161240  www.stadsbussarna.se 
Man kan tanka ett kort för 6 resor. Det blir cirka 17% billigare än 
kontantpris.
Länstrafiken Telefon 0771 100110  www.ltr.se .Bussterminalen ligger vid   
Gustav  den tredjes torg i centrala Östersund. Öppet M-F 08.00-18.00.
Dagbiljett finns att köpa på bussarna och gäller för obegränsat antal 
bussresor i länet under en dag. finns för vuxna samt barn/ungdom.



Sommarkort för barn 7-20 år samt seniorer fyllda 65 år. Kortet gäller för 
obegränsat antal resor med länstrafiken, stadsbussarna och Mittnabotåget 
under juni-augusti.
Det finns även specialturer.
Mittnabotåget /Veolia Transport AB  går mellan Trondheim- Åre och 
Östersund samt Östersund-Sundsvall.
www.bokatag.se Telefon 0771 260000.
Inlandsbanan  www.inlandsbanan.se Tel. 0771 535353
Det finns möjlighet att köpa en biljett kallad Norrlandsresan för resor 
mellan Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Köpes på bussen eller busstation.

Turistinformation  www.jamtland.se Tel: 063 144001.

Välkommen Naturen. I Jämtland och Härjedalen finns 85 naturreservat 
och en nationalpark. Sånfjället. Information www.lansstyrelsen.se/jamtland.
Industrihistoria Museer och kulturmiljöer i Jämtlands län 
www.ihforum.net Telefon 063 150129.

Östersund
www.turist.ostersund.se  Telefon 063 144001  Adress Rådhusgatan 44

Jamtli www.jamtli.com Telefon 063 150110
Inlandsbanan har hållplats här . Busslinje 2 från Centrum mot Lugnvik.

Jamtli är ett historieland med stor inriktning på barn. Här finns butik och 
museum samt en stor park med olika sevärdheter. STF har vandrarhem.
Restaurang Hov . vissa dagar är det elever från restaurangskolan som lagar
och serverar maten. Det ordnas julmarknad varje år.
Det finns en öppen förskola där man kan komma och gå när man vill. Den 
är kostnadsfri och gäller för barn mellan o-6 år. Målsättningen  är att 
levandegöra vår historia.
Stadsmuséet Telefon  063 121324.   Storsjöyran varje sommar liksom 
Varumässan Expo  Norr.
Båten S/S Thomée går från hamnen på Storsjön. Det finns möjlighet att 
uppleva fjällporten till sjöss. www.ostersund.se/thomee. 
www.vinterparken.se  Vinterparken anläggs under delar av vintern i 
Badhusparken som ligger centralt vid Storsjön. Här finns möjlighet till 
olika sorters vinteraktiviteter som vinterbad med bastu. Skid- och  
skridskouthyrning.
Vinterfestival Ljusskådespel, nöjes- och kulturevenemang, lokalprocuerad 
mat samt dryck. www.vinterfestivalen.se. 



Frösön.
Buss från centrum.
Zoo Telefon 063 514743
Wilhelms Petersson Bergers Sommarhagen Tel: 063 43041
Frösö kyrka.
Frösötornet ett utsiktstorn.

www.frostviken.se 
Vildmarksvägen Telefon 020 227776
Vandring i Jämtland och Härjedalen www.hikebike.se 
www.hallenbygden.se www.bydalsfjallen.se  www.bydalen.com 

Åre 
www.are360.com Telefon 0647 17720.
www.sodra-arefjallen.se
STF:s fjällstation Vålådalen www.svenskaturistforeningen.se/valadalen       
Telefon 0647 35300. www.valadalen.se 

Njarka sameläge tillhör Kalls sameby och ligger tre mil från Duved.
www.njarka.com 
www.kallbygden.com
Tradtionsrik bondgård i Jämtland Fanbyn Frösön. www.brunkullagard.se 
Telefon 063 40111
 
Bergs kommun  www.berg.se Telefon 0687 30193

Ljungdalens turistbyrå www.ljungdalsfjallen.se Telefon 0687 20079

Härjedalen
www.herjedalen.se
Det finns tre samebyar i Härjedalens kommun.
Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen www.fjallmuseet.se Telefon 0684 
16425.
Tänndalen
www.tanndalsvallen.se Telefon 0684 22014

Mittnabotåget går genom Åre,  Duved, Storlien till Trondheim I Tröndelag 
I Norge Trondheim  www.norskflid.no/trondheim www.trondelag.com 

Västerbottens län 

Länstrafiken brev@tabussen.nu  Stadstrafiken i Umeå Ultra och 
länstrafiken har telefon 0771 100110.



I Umeå stadstrafik finns ett och tredygnskort.

På www.visitvasterbotten.se finns mycket information om länet.
”Prova Västerbotten ”. Där finns adress och telefonnummer till 
turistbyråerna i länet.
Länsstyrelsen  vasterbotten@lansstyrelsen.se  Telefon 010 2254000.
Ger upplysning om  sevärdheter och naturreservat.

När det gäller Vindelfjällen kontakta www.svenskaturistforeningen.se 
Vindelälvens Turistbyrå i Sorsele www.sorsele.se Telefon 0952 14090 
Vindelälvens Naturrum – Ammarnäs  Telefon 0952 60165

 

 

Norrbottens län

Länstrafiken webbmaster@ltnbd.se Telefon 0771 990000
Det finns ett turistkort för Luleå i tre dagar ( ej 72 timmar ).
Stadstrafiken i Luleå www.llt.lulea.se  Telefon 0771 990000.
I Moskosel finns ett Rallarmuseum i stationshuset som ligger längs 
Inlandsbanan. Det är öppet juni augusti

Arvidsjaur www.arvidsjaur.se 
Lappstaden  i Arvidsjaur kyrkstad finns flera bevarade  skogssamiska 
kåtor. Byggnaderna i Lappstaden ägs av skogssamerna och de brukas av 
dem.
Jokkmokk.
Här finns Fjäll - och samemuseum www.ajtte.com  Telefon 0971 17070
Fjällbotaniska trädgården  ligger i anslutning till museet.
I Kvikkjokk finns Kungsleden och där kan man bo på STF:s fjällstation.
www.kvikkjokkmountainlodge.se Telefon 0971 21022 ger information.
Ytterligare information www.destinationjokkmokk.se Telefon  0971 22250
Den årliga vintermarknaden hålls i Jokkmokk.



Gällivare
Här börjar/slutar Inlandsbanan.
Världsarvet Laponia  är beläget inom Jokkmokk och Gällivare kommuner.
Fjällaktiv Lappland erbjuder naturnära vandrings – och skidupplevelser i 
Lapplandsfjällen. www.fjallaktiv.se Telefon 070 5479710.
Naturrum Laponia . Där är porten till fyra nationalparker, två 
naturreservat och nio samebyar.
www.naturumlaponia.se Telefon 0973 22020
Samiskt informationscentrum www.samer.se 
Dundret i Gällivare  www.dundret.se Telefon 0970 14560.
www.gellivarelapland.se . Här hittar man information om Gällivare.

När det gäller Lapplandsfjällen  kan man ringa på telefon 0980 55000 eller 
www.svenskaturistforeningen.se 

www.polcirkeln.nu  Telefon 0771 664433

vasterbotten@lansstyrelsen.se  Telefon 010 2254000 ger information.

Luleå.

Luleå har en skärgård och sommartid  går det en badpendel mellan Södra 
Hamnplan i centrum och Klubbviken.
Vid Teaterkajen i Norra H gör M/S Laponia kryssningar i Norra Hamnen 
gör M/S Laponia. Fartyget är handikappanpassat . det finns restaurang och
soldäck.

 Världsarvet Gammelstads Kyrkstad norr om stadskärnan är verkligen 
värt ett besök. Här ligger Nederluleå kyrka.
Info www.lulea/gammelstad  samt Telefon Visitor Centre 0920/457010.
Friluftsmuseet Hägnan ligger i nära anslutning till Kyrkstaden.
Information www.lulea.se/hagnan Telefon 0920/457010.
Stadsbuss går från Centrum Smedjegatan.

Visit Luleå www.lulea.nu .

I Haparanda skärgård finns  Bottenvikens Nationalpark samt 
Haparanda Nationalpark. www.bottenviken.se .

Kukkolaforsen är värt ett besök . Där finns Tornedalens Museum.
Där visas  tornedalsk historia  från båda sidor om den svensk – finska 
gränsen. Det finns möjlighet att lyssna  på regionens språk och dialekter.



Där finns även ett fiskemuseum. Där finns restaurang. Buss går från 
Haparanda Centrum. www.kukkolaforsen.se  Telefon 0922/31000

Haparanda Tornio Turistbyrå www.haparandatornio.com 
Telefon  0922/26200


