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SOMMAR

Evenemang Västervik Outdoor Skärgård Loftahammar Barnens Västervik
Utflykter i regionen Boende Shopping Det goda livet Småländska pärlor Gamleby

Skärgårdstrafik 2018
VÄSTERVIK–HASSELÖ

Via Gränsö slott och Västervik Resort

30 juni–5 aug,
19 maj, 26 maj 9–29 juni
(ej 22 och 23 juni) 22 och 23 juni
och 2 juni

M/S Freden
20–26 aug,
1, 8 och 15 sept

6–19 aug

Västervik

10.00 14.00

10.00 12.00 15.00 10.00 12.00 14.00 16.00 10.00 12.00 15.00 10.00 14.00

*
* Västervik Resort

10.10

10.10 12.10 15.10

Gränsö slott

Hasselö

14.10

10.10 12.10 14.10 16.10 10.10 12.10 15.10 10.10 14.10

10.20 14.20

10.20 12.20 15.20 10.20 12.20 14.20 16.20 10.20 12.20 15.20 10.20 14.20

11.00 15.00

11.00 13.00 16.00 11.00 13.00 15.00 17.00 11.00 13.00 16.00 11.00 15.00

HASSELÖ–VÄSTERVIK

Via Västervik Resort och Gränsö slott

30 juni–5 aug,
19 maj, 26 maj 9–29 juni
och 2 juni
(ej 22 och 23 juni) 22 och 23 juni

M/S Freden
20–26 aug,
1, 8 och 15 sept

6–19 aug

Hasselö

11.00 15.00

11.00 13.00 16.00 11.00 13.00 15.00 17.00 11.00 13.00 16.00 11.00 15.00

* Västervik Resort
* Gränsö slott

11.40 15.40

11.40 13.40 16.40 11.40 13.40 15.40 17.40 11.40 13.40 16.40 11.40 15.40

11.50 15.50

11.50 13.50 16.50 11.50 13.50 15.50 17.50 11.50 13.50 16.50 11.50 15.50

12.00 16.00

12.00 14.00 17.00

Västervik

VÄSTERVIK–IDÖ

Via Gränsö slott, Västervik Resort och Horns udde

M/S Sladö

30 juni–5 aug (dagligen), 30 juni–5 aug (ons, fre, lör),
22 och 23 juni
6–19 aug
22 och 23 juni

Västervik

09.50 11.50 14.50

09.50 11.50 13.50 15.50 17.50

09.50 11.50 14.50

*
* Västervik Resort
* Horns udde

10.00 12.00 15.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

10.00 12.00 15.00

10.10 12.10 15.10

10.10

18.10

10.10 12.10 15.10

10.35 12.35 15.35

10.35 12.35 14.35 16.35 18.35

10.35 12.35 15.35

10.45 12.45 15.45

10.45 12.45 14.45 16.45 18.45

10.45 12.45 15.45

Idö

IDÖ–VÄSTERVIK

12.10 14.10 16.10

Via Horns udde, Västervik Resort och Gränsö slott

M/S Sladö

9–29 juni
(ej 22 och 23 juni)

30 juni–5 aug (dagligen), 30 juni–5 aug (ons, fre, lör),
22 och 23 juni
22 och 23 juni
6–19 aug

Idö

10.45 12.45 15.45

10.45 12.45 14.45 16.45 18.45 21.30

10.45 12.45 15.45

* Horns udde
* Västervik Resort
* Gränsö slott

10.55 12.55 15.55

10.55 12.55 14.55 16.55 18.55 21.40

10.55 12.55 15.55

11.20 13.20 16.20

11.20 13.20 15.20 17.20

19.20 22.05

11.20 13.20 16.20

11.30 13.30 16.30

11.30 13.30 15.30 17.30

19.30 22.15

11.30 13.30 16.30

11.40 13.40 16.40

11.40 13.40 15.40 17.40

19.40 22.25

11.40 13.40 16.40

Västervik

LOFTAHAMMAR–RÅGÖ

– skärgårdsstaden i Småland

12.00 14.00 16.00 18.00 12.00 14.00 17.00 12.00 16.00

9–29 juni
(ej 22 och 23 juni)
Gränsö slott

Varmt välkommen
till Västervik

RÅGÖ–LOFTAHAMMAR

30 juni–4 aug

5–18 aug

30 juni–4 aug

5–18 aug

Loftahammar

11.00 15.00

11.00

Rågö

14.30 18.00

14.30

Rågö

11.20 15.20

11.20

Loftahammar

14.50 18.20

14.50

Obs! För att resa från Gränsö slott, Västervik Resort eller Horns udde måste du hissa
*semaforen
senast tio minuter före båtens ankomst. Annars angörs inte bryggan.
Biljett till Hasselö och Idö (220 kr/t.o.r.) köps på Skärgårdsterminalen i Västervik eller
ombord. Till Rågö köper du biljett (180 kr/t.o.r.) direkt ombord. vastervik.com/skargard

Skärgårdstrafik

Här hittar du allt du förknippar med småländsk sommar, skärgårdsöar,
färskrökt fisk, sälar, havsörnar, klättring, badklippor, vrakdykning,
swimrunning, S
 veriges yngsta slott och Norra Europas äldsta festival.
Därtill kommer unik shopping i den mysiga stadskärnan och
restaurangbesök längs strandpromenaden.

Vi ses i sommar!

SOMMAR I

Innehåll
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Skärgård

Sveriges vackraste skärgård med 5 000
öar. Båtturer, gästhamnar, örn- & sälsafari,
skärgårdskrogar och mycket annat.

42

sid

Evenemang

Visfestivalen, Hojrock och Sverige Dansar
är bara några av alla events som Västervikssommaren rymmer.

48

sid

Småländska pärlor

Det goda livet

Åk på Nordens längsta smalspår,
besök Hjorteds mopedmuseum, Virums
älgpark och Flatvarps släta badklippor.

Spa, golf, konst, Gränsö slott, museer
och shopping. Här trivs livsnjutaren.

72

76

sid

Shopping

VÄSTERVIK

sid

Västerviks levande innerstad rymmer
många unika butiker, stadspuls och
spännande evenemang.

Utflykter i regionen

Härifrån är det nära till bland annat
Astrid Lindgrens Värld, Kolmårdens
Djurpark och Glasriket.
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Västervik Outdoor

Fiska, paddla, dyk, klättra, vandra, cykla
och simma i fantastiska omgivningar.

68
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På Tjustmenyn samsas isterband med
färska och rökta delikatesser från
skärgårdsvattnen.
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I vår butik finns en underbar Fisk & Deli-disk med
manuell betjäning. Vi har ett stort sortiment med
fokus på lokalt, eko och fritt från tillsatser. I vår
entré har vi kundtjänst med Post & Spel. Vill du ta
en glass eller fika är du välkommen till vårt café.
För barnen 3-10 år finns ett minihus att leka och
pyssla i när Du handlar, öppet varje dag kl 11-19 i juli.
Stan’s största sortiment av Webergrillar.

Vi älskar mat & människor!
ÖppET alla dagaR

Ansvarig utgivare: Torbjörn Nilsson Texter: Caroline Lilja Grilly
Bilder: Nathalie Chavez, Phia Bergdahl, Sara Winsnes, Björn Wanhatalo, Ellen Kindstrand-Nielsen, Torbjörn Nilsson m. fl. Annonser: Peter Svensson & Karin Lindfors
I samarbete med: Västervik Framåt Formgivning: Position Reklambyrå
Tryckeri: V-TAB Vimmerby Med reservation för feltryck.

6-23
Kallskänk 0490-56 68 35
Bageri 0490-56 68 50

Deli/Fisk
Hem & Fritid

0490-56 68 34
0490-56 68 95

Ljunghedsvägen 2. Tel 0490-56 68 00 www.maxivastervik.
se
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Västervik Sommar

Dina guider på webben

Vad är viktigast på din semester?

Mitt

VASTERVIK.COM
DIGITALA
GUIDER

WEBBTEST

vastervik.com/
mittvastervik

& INSPIRATION

EVENEMANG

BOENDE
Gör vårt test och få våra semestertips!

MAT & DRYCK

SHOPPING

BAD

SKÄRGÅRD

KULTUR

ANTIKT
& LOPPIS

OUTDOOR

FILMER

vastervik.com/
filmer

BARN

SMÅLÄNDSKA
PÄRLOR

fb.com/visitvastervik

@visitvastervik

@vastervik

vastervik.com/blogg

SKÄRGÅRDSKROG – KAFÉ & HANDELSBOD – GÄSTHAMN

Välkommen till Idö
Med ett utsökt läge i den storslagna ytterskärgården
ligger Idö. Njut av en välkomponerad skärgårdsmeny och
en oslagbar utsikt mot havsbandet på Idö Skärgårdskrog.
Hyr en havskajak, bada från solvarma klippor eller bara
njut av sol och glass på kaféet
intill strandkanten.

Solidö Skärgårdstaxi
Ert alternativ året runt i skärgården

ÖRNSÄLSA &
FARI

SKÄRG
ÅRDSTAXI

Med över 25 år i branschen erbjuder
Solidö Skärgårdstaxi reguljärtrafik och taxiresor

Välkommen ombord på Vilda – där tolv personer
reser lika bekvämt ute som inne beroende på väder

agerare!
Upp till 20 pass ligt!
Handikappsvän

MOLANDERS BÅTTRANSPORTER
0493-618 08 | 0706-71 39 14
www.molandersbattransporter.se

0490-910 19
www.solido.se

LINJA CHARTER

Öppet varje dag 9 juni – 19 aug.
Boka bord på tel. 0490-285 80
Boka aktivitet på tel. 070-2858004
eller bokning@idoskargardsliv.com
www.idoskargardsliv.com

Ö R N - & S Ä L S A FA R I – S K Ä R G Å R D S TA X I – L O T S U T K I K – K A J A K

Boka: 0490-911 30 
www.hasselo.com

Vi säljer din båt

Bad- & fisketurer i Gamlebyviken.
Säl- & havsörnssafari i Tjusts skärgård
För mer info 070-625 78 70 hans@sea.wf
Välkommen även till oss på

www.vartorps-bob-gamleby.se

Båtförmedling

Västervik Tel: 0490-326 20

TJUST SKÄRGÅRD
SOMMAR 2018

LEVANDE SKÄRGÅRDSÖAR
Utforska de genuina öarna Hasselö,
Idö och Rågö! Vandra, paddla eller
cykla och njut av storslagen utsikt från
en klippa eller sandstrand. När hungern
sätter in är valen många på öarnas
kaféer och restauranger. Upplev en
oförglömlig småländsk skärgårds
sommar under en dag eller boka
boende och stanna över natt.

Ta båten till Hasselö och möt en helt annan värld – bara en timmes resa bort!
Här finns vandrarhem, kafé, restaurang, lanthandel, gästhamn, sandstrand,
guidade rundturer och uthyrning av cyklar och kajaker. Välkomna!

En smak av småländsk sommar
Västervik är Skärgårdsstaden med stort S. Mitt i stadskärnan ligger
gästhamnen och intill väntar skärgårdsbåtarna som tar dig med ut till
det överraskande öriket i Tjust skärgård. vastervik.com/skargard

Halvsidor.indd 1

Skärgårdstrafik

04/01/18 10:11

Västervik Sommar

SKÄRGÅRD

Hasselö – Familjens aktiva val

Tjust skärgård

I hamnen på skogsdoftande Hasselö väntar
skärgårdens längsta sandstrand och öns hjärta
med servering, affär, glasskiosk, kajaker, gästhamn,
vandrarhem, trampbåtar och cyklar. De bilfria
grusvägarna är som gjorda för egna äventyr

till fots och på två hjul. Eller varför inte göra en
rundtur med fyrhjuling och vagn i sällskap med en
av öns fiskare? Bland båthus och sjöbodar ligger
skärgårdskrogen Sjökanten. Tar du bron över till
Sladö kan du handla rökt och färsk fisk.

Idö – En välbesökt idyll

Till genuina Idö kommer du för att njuta av den
goda maten och den storslagna havsutsikten på
Idö Skärgårdskrog, för att sola och bada från klippor och stränder, ta en 360-graderstitt i lotsutkiken,
paddla kajak, uppleva örn- och sälsafari och ta
12

vastervik.com/sommar

vastervik.com/sommar

dagen som den kommer. För många västervikare
blir det ingen riktig sommar utan en utflykt hit. Vid
ankomsten till hamnen möts du av ett glasskafé och
en handelsbod. Här finns gästhamn och ministugor
för uthyrning.
13

Skärgård

Skärgård

Med skärgårdsbåt
till öarna
Rätt från havet
Prima
badliv

Följ med postbåten

Båttaxi och hyrbåt

Bo på öarna

Den båt som levererar posten
till öborna i mellersta skärgården
till exempel Norra och Södra
Malmö, Smågö, Rågö, Björkö
och Hasselö avgår från Gränsö
kanal. Obligatorisk platsreservation görs minst en dag i förväg
med Solidö skärgårdstaxi.

Saknar du egen båt finns,
utöver de reguljära turerna,
alltid möjligheten att ta sig runt i
skärgården med hjälp av båttaxi
eller genom att hyra motorbåt
eller kajak. Det finns ett flertal
transportörer och uthyrare.

Olika alternativ till övernattning
erbjuds förutom på Hasselö och
Idö också på Rågö. För övriga
boenden som finns på de olika
öarna, besök vastervik.com/bo

14

vastervik.com/sommar

Hur mycket kan du bada? Hur mycket som helst! Med 55 mil kust, 5 000 öar, 500
insjöar och ett ultramodernt upplevelsebad erbjuder västervikstrakten smått unika
möjligheter till ett badliv för alla smaker. Långgrunda sandstränder, coola klippbad,
trivsamma badsjöar, bassänghäng ute och inne – du väljer!
Läs mer om badmöjligheter på vastervik.com/badguide.

Skärgårdsliv utan båt

Badtunna

Örn- och sälsafari

Att njuta av skärgården förutsätter inte nödvändigtvis en båtresa. Till öar som Händelöp, Stora
Askö och Östra Skälö går det
broar och kustsamhällen som
Loftahammar och Blankaholm
ger härlig skärgårdskänsla utan
att lämna fastlandet.

Ett dopp i badtunna under bar
himmel är ett mysigt sätt att
umgås. Hasselö, Idö, Blankaholm och Västervik Resort
erbjuder garanterat varma bad i
sommarnatten.

Följ med Idös guide ut i båt på
en örn- och sälsafari. När du
hoppar har du garanterat fina
bilder på djur, öar, båthus och
annat skärgårdsliv.

vastervik.com/sommar
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Skärgård

Skärgård

Skärgårdsguide
1. Flatvarp

En vacker väg leder från Stora
Askö ut till öns gamla fiskeläge
Flatvarp. På sommaren lockar
de vidsträckta, släta klipporna
många solbadare.

2. Väderskär

Fridfullt fiskeläge långt ut
till havs. På ön finns bland
annat ett litet rött träkapell från
1600-talet som också är ett
populärt vigselkapell.

3. Stora Grindö

Levande skärgårdsö i
ytterskärgården. Det gamla
fiskeläget är samlat kring en
bedårande havsvik på öns
södra del. Här kan man bl.a
avnjuta ”Laxboas” nyrökta lax
i en fantastiskt mysig gammal
sjöbod. Vill man bo över
natt så kan man hyra in sig i
”Båthuset” eller i ”Ateljén”. Det
går även köpa med sig nyrökt
fisk om man önskar.

4. Stedsholmen

Ö med fiskeläge och en
gammal lotsplats, som när
den lades ner på 1960-talet
varit verksam i cirka 350 år.
Gästbrygga finns.

5. Gärdsholmen

Liten ö långt inne i havsviken
Syrsan. Här kan du välja att
bada på både badklippor och
stränder. Du kan handla nyrökt
fisk på öns fiskrökeri. Det finns
stugor att hyra och guidade
fisketurer att följa med på.

6. Björkö

Populär utflyktsö som är naturreservat. Här finns ett aktivt

jordbruk och ett rikt växtoch djurliv. Björkö har kal�lats “Sveriges vackraste ö”.
Ön erbjuder bra möjligheter
för fisketurism. Fiskekort
finns att köpa på ön. Här
finns även möjligheter att
under våren och hösten
hyra en stuga.

7. Smågö

Mellan Hasselö och Björkö,
ligger Smågö. Här finns skogar, hagar och betande djur.
På Smågö kan man hyra in
sig i ett havsnära skärgårdshus. På Smågö finns det
fantastiska möjligheter till
både fiske och sjöfågeljakt.
Även mindre båtar finns
att hyra. Möjlighet finns för
större sällskap att hyra in sig
i sjöboden, där det serveras
nyrökt fisk

8. Rågö

Norr om Hasselö ligger
Rågö med sin fantastiskt
vackra natur. Rågö är
naturreservat. På Rågö kan
man strosa omkring längs
med rösade vandringsleder.
Här finns badmöjligheter
såväl, stränder som klippor.
Det finns en sommaröppen
restaurang, uthyrning av
boende och gästbrygga.
Föreningen Tjust Allmogebåtar arrangerar årligen den
uppskattade Rågödagen.
Under sommaren angörs
Rågö av skärgårdstrafik från
Loftahammar och Västervik
(med byte på Hasselö).

9. Torrön

Det här är Torrön som
ligger nära Hasselö- Sla-

dö. Bara ett smalt sund
skiljer öarna åt. Torrön är
vildmarksön där besökarna
får finna sina egna stigar
över klippor, genom skog
och kärrmarker. Du kan
vandra runt ön utmed vattnet
på några timmar. Det blir en
omväxlande vandring på
släta hällar, branta steniga
sluttningar och mjuk mossa i
tät tallskog.

10. Spårö

Spårö är en av Tjustskärgårdens mest resliga och
dramatiska öar. Branta
klippor leder upp till det ofta
avbildade sjömärket Spårö
båk, varifrån havsutsikten
är obetalbar. Spårö båk
byggdes 1776 och har
ansetts av många, bland
andra Evert Taube, vara ett
av ostkustens vackraste
sjömärken. Farleden går
igenom Spårsund.

11. Händelöp

Händelöp är ett fiskeläge
i Västerviks skärgård med
gamla anor som fortfarande är levande, och som
nämns första gången i
gamla papper från 1562. På
cykelavstånd från Västervik
(ca 20 km)! Det levande
fiskeläget på ön nås från
fastlandet via en bro. Årligen
på lördagen v. 28 anordnas
Skärgårdsdag.

12. Blankaholm

Litet samhälle vid havsvik,
med gästhamn och flera
serveringar. På sommaren
anordnar gästgiveriet musikaftnar och konstutställningar. I början på augusti
anordnas även en årlig
hantverksmässa.

För egen skuta

13. Östra Skälö

Ta bilen eller båten hit för att
äta en bit mat på sommarrestaurangen och för att bada
från klipporna. Från hamnen
paddlar du lätt vidare söderut i
Tjust skärgård.

1

14. Östra och
Västra Eknö

Västerviks Gästhamn

Sammanväxta öar bildar
grön och skogig oas med
fiskelägena Österbo och
Västerbo. Här kan ni hyra
stuga, nyttja vandringsleden,
bada och fiska.

Fullserviceanläggning mitt i stan som förutom vanliga tjänster också
erbjuder minilivs, pool och restaurang.

17

Västervik Resort

Gästhamn med servicehus i den 5-stjärniga familjeresortens badvik.
Matbutik, upplevelsebad, restauranger, golf, höghöjdsbana med
mera finns på anläggningen.

15. Örö

MarinCenter Loftahammar

Längst söderut i Tjust
skärgårds havsband ligger
mysiga kajak-pärlan Örö.
Vandra på naturstigarna,
hyr hus/rum, eka, motorbåt,
eller kajak.

Fullserviceanläggning intill restaurang Sjökrogen och nära flera
butiker. Exempel på aktiviteter i området är cykel, paddeltennis och
golf.

Blankaholm
16

16. Idö

Idö ligger i ytterskärgården,
en halvtimmes båtfärd från
Västerviks centrum. Ön, är en
kilometer på längden och på
bredden, och bjuder dig på
ett varierat landskap. Idö har
en skärgårdskrog med egen
gästhamn.

Gästhamn med servicehus intill lanthandel, restauranger, kafé och
glassbar. Exempel på aktiviteter är tennis och kajak.

Hasselö

Turer
Skärgårdstrafiken

Gästbrygga med servicehus intill sandstrand. Exempel på utbud är
handelsbod, servering, minigolf, cykel och kajak.

Rågö

Gästbryggor nära skärgårdsservering. Exempel på aktiviteter är
skärgårdsmuseum och fiskeäventyr.

Idö

17. Hasselö

Hasselö är Västerviks
skärgårds största ö. Hasselö
har en sandstrand och ett
omväxlande landskap. Här
finns en sommarbutik med
kafé, restaurang, gästhamn
och uthyrning av cyklar och
havskajakerh. På Hasselö kan
du hyra stuga eller bo på öns
vandrarhem.

I Tjusts skärgård lever du enkelt ett bekvämt och
bekymmersfritt båtliv. Varmt välkommen att uppleva
gästfriheten i våra åtta vänliga hamnar! Du som besöker
flera av hamnarna får rabatt.

Gästhamn med dusch och toalett. Handelsbod, kafé och skärgårdskrog. Exempel på aktiviteter är kajak och örn- och sälsafari.

Naturhamnar

Med 5 000 öar rymmer Tjust skärgård många
naturliga hamnar. Spårö och Krokö nära Idö,
Kålmålsö vid Hasselö och Stora Sandholmen på
Gränsö är exempel på omtyckta strandhugg.

Båttaxi

Molanders Båttransporter
Tel. 070-671 39 14. Max 12 pers
Smågö Fraktservice
Tel. 0490-911 40. Max 12 pers
Solidö Skärgårdstaxi
Tel. 0490-910 19- Max 12 pers

Idö Skärgårdstransporter
Tel. 070-566 77 38. Max 12 per
Kråkelund Dyk
& Sjöentreprenad
Tel. 070-444 57 08. Max 12 pers.
Marqua Sjötransporter
Tel. 070-444 60 00. Max 12 pers

Västervik är nära!

Distansminuter från Västervik till:
Arkösund:
Visby:		
Borgholm:
Sandhamn:
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Mitt i Småland
– nära upplevelser

Den
goda maten
Den
i centrum!
goda
maten
i centrum!

Centralhotellet AB • Brunnsgatan 23 • Tel. 0490-895 50
www.centralhotellet.com • info@centralhotellet.com

Stugor &
camping

www.langsjon.se | tele: +46 (0) 490 521 40

RUNDTUR, 19 MAJ – 19 AUG (ONS, FRE, LÖR)

RINGLINJEN &
RUNDTUR 2018

18:30 Avgång Skärgårdsterminalen Västervik
18:40 Avgång Västervik Resort
19:50 Ankomst Västervik Resort
20:00 Ankomst Skärgårdsterminalen Västervik
Pris: 150 kronor
RUNDTUR, 20 AUG– 4 SEPT
12:00 Avgång Skärgårdsterminalen Västervik
12:10 Avgång Västervik Resort
13:20 Ankomst Västervik Resort
13:30 Ankomst Skärgårdsterminalen Västervik
Pris: 175 kronor

Öppet
alla dagar
Öppet
alla dagar

8-22

8-22

RINGLINJEN, 30 JUNI – 5 AUG

Västervik

Åk så mycket du vill mellan Skärgårdsterminalen
Västervik, Gränsö slott och Västervik Resort för
bara 60 kronor per dag.

Västervik

Storgatans Galleria, Västra Kyrkogatan 34

Storgatans
Galleria,56
Västra
Kyrkogatan 34
0490-65
60, www.hemkop.se
0490-65 56 60, www.hemkop.se

GALLERIA
STORGATAN
GALLERIA
STORGATAN

Utflykter med skärgårdsbåt
I sommar har du möjlighet att ta rundturer där du under 1,5 timme
kan luta dig tillbaka och njuta av fantastiska vikar och skär. Ombord
finns servering med fullständiga rättigheter. vastervik.com/skargard

Halvsidor.indd 2

Skärgårdstrafik

04/01/18 11:36

Stadshotellet mitt
i skärgårdsstaden

Black
Rock Grill

Högtryck för
låga priser
på Willys i
Västervik!

Happy Hour
kl. 17-19
alla dagar
i juli

Varmt välkommen att bo mitt i
centrala Västervik med närhet till allt
som skärgårdsstaden har att erbjuda.
I vårt fyrstjärniga hotell bor du i en
modern, avslappnad och varm miljö.
Vi finns på Storgatan i ett lugnt läge
bara hundra meter från havet och
Västerviks livliga strandpromenad.

Riktigt låga priser behöver inte innebära kompromisser.
Hos oss är det faktiskt tvärtom. Oavsett vilket tillfälle
du handlar för har vi alternativen, det är en del av vår
affärsidé. Upptäck Willys i Västervik.

Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse

• Modernt och lugnt med fullservice
- bo mitt i pulsen!
• Best Breakfast, härlig frukostbuffé
- även drop-in!
• Black Rock Grill - unik matupplevelse!
• Skönare Liv - relax, spa och träning!
• Möten och bröllop - med Västerviks bästa utsikt!

Adress: Södra Järnvägsgatan 35, 593 33 Västervik. Öppettider: alla dagar 8-22

0490-82 000 | info@stadshotellet.nu | www.stadshotellet.nu

Evenemang

EVENEMANG
Musik

Sommarens
evenemangshöjdpunkter

HojRock, 14-16 juni
Allsångskvällar i Stadsparken, måndagar, 18/6-13/8
Hamnfestivalen i Loftahammar, 20-21 juli
Sverige Dansar, 28 juni -1 juli - 10 års jubileum
Parkfesten, 6 juli
Barnkonsert i Slottsruinen, 11 juli
Visfestivalen, 12-14 juli
Durspelstämman, 27-29 juli
Löga Beach Party, 28 juli
Diggiloo, 29 juli
Dans i Parken, (Folkparken i Gamleby)
Music Love Festival, 11-12 aug

Outdoor/Äventyr
Pike Open, september
Ankarsrum Trailrun, 5 maj
Västervik Outdoor Festival, 9 juni
Västervik Swimrun, 10 juni
Tjust 2-dagars, 3-4 juli, Ankarsrum
Byrundan, 6 juli
Karhu Run, 9 juli
Vivassen Runt, 14 juli
Idö Open, 14 juli
Loftahammar Endurance Day, 4 aug
Västervik Triathlon, 11 aug
Tjusttrampet, 15 sept
Gränsö Ultra, 13 okt

Sport
Speedway, elitserien, maj-sep
Ostkustens Pärla Tennis, 14-20 juli
Sommarslaget i golf, 19-21 juli
Midnattsolsrallyt, 27-30 juli
VT Junior Open, 1-2 aug
Swedish Floorball Open, 3-4 aug
Sportbilsdagen, 18-19 aug

Kultur/Övrigt
Gamleby Filmfestival, 13–14 april
Henrik Schyffert, 22 april
Konstrundan, 19 maj
Sparbanksdagen, 2 juni
Skärgårdsdagen på Händelöp, 14 juli
Hasselörodden, 18 juli
Foto Liz Pettersson, Visfestivalen
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Fler evenemang på vastervik.com/evenemang
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Evenemang

Evenemang

Speedway, elitserien

12-14/7

Vill du se allsvensk speedway
skall du passa på att bege dig till
Stena arena och se Västerviks
speedway som åter tagit klivet
upp i högsta serien.

3-4/8

18/7

Swedish Floorball Open
VisFestivalen

Visfestivalen i Västervik som är Norra Europas äldsta festival, har
sedan 1966 arrangerats i Slottsruinen, helgen vecka 28 är det dags
igen. Tre dagar med några av Sveriges bästa musikartister på plats
i den vackra och stämningsfulla Slottsruinen, ett måste för den som
gillar musik. Feststämningen sprider sig dessutom runt om på stan.
Gångstråket mellan ruinen och uteserveringarna vid Fiskaretorget
fylls av matstånd, försäljning och roliga aktiviteter. Boka in vecka 28 i
almanackan och räkna med årets bästa visfest!

Hasselörodden

A-Ks Foto, Anna-Karin Nilsson.

Dans i Parken

(Folkparken i Gamleby)

Casanovas/Sannex
Titanix		
Lövgrens		
Kindbergs
Highlights		
Casanovas

29/7

12 maj
25 maj
15 juni
27 juli
10 augusti
24 augusti

Hasselörodden tar dig tillbaka till det gamla
Västervik. Fiskaretorget fylls av marknadsstånd
och luften tjocknar av tjärdoft och aromerna från
nystekt strömming. Vid lunchtid anländer roddarna
i sina träekor till Fiskarehamnen.

14-16/6

Swedish Floorball Open, eller SFO, lockar den
svenska innebandyeliten till Västervik. Publiken
bjuds på fartfylld, härlig innebandyfest med innebandy i världsklass på en unik arena med Skeppsbrofjärden som fond bakom innebandyplanerna.
Här kan man ofta träffa på ett och annat kändislag
och en och annan känd sportreporter.

HojRock

MC-träffen HojRock har blivit en modern klassiker
och årlig tradition för bikers från hela Europa. Varje år
samlas tusentals motorcykelfantaster för att umgås,
shoppa på mässan, kolla in tävlingar och rocka loss
till kvällskonserterna på det nya evenemangsområdet
vid Västervik Resort.

3-4/7
4/8

Diggiloo sommarens härligaste show är tillbaka i Västervik! Det blir
en helkväll med tre timmar med sprängfyllt av nya hits och g
 amla
klassiker, humor och massa skratt. På scenen ser ni bland annat
David L indgren, Charlotte Perrelli, Ola Salo, Tommy Nilsson, Mariette,
Kamferdrops, Mendez, Ida Redig, Christer Björkman och komikern
Marika Carlsson. Självklart ackompanjerade av stort band, dansare
och kör.

Karhu Run

Stadsloppet Karhu Run är Västerviks nya folkfest. Det
sex kilometer långa loppet startar vid Fiskartorget mitt i
Västervik, sedan springer löparna ut mot Slottsholmen
och rundar Kulbacken innan de vänder tillbaka in mot
staden. Kul lopp för både löpare och publik, ofta med
kända ansikten i startfältet. I samband med Karhu Run
arrangeras också ett barnlopp – Sparbanksloppet –
för de små, där sträckan är 800 meter.
24

LED är ett swimrun i skär
gården för de riktigt tuffa.
34 kilometer löpning och
9 kilometer simning över
skärgårdsöar och havsvikar.

Tjust 2-dagars

Diggiloo

Den populära orienteringstävlingen går av stapeln i skogarna
strax söder om Ankarsrum.
Tävlingen samlar årligen
närmare 1000 orienterare från
hela landet. I tävlingsområdet
erbjuds servering, barnpassning,
aktiviteter och försäljning.

Loftahammar
Endurance Day

28/6-1/7

9/7

Sverige Dansar
För tionde året arrangeras
Sverige Dansar i Västervik.
I fyra dagar har du möjlighet
att gå på workshops i bugg
och salsa på olika nivåer och
förbättra dina kunskaper eller
testa något helt nytt.

18-19/8

Sportbilsdagen

En hyllning till alla snygga och
snabba sportbilar, nya som
gamla. Klassiker och splitter nya
bilar ställs ut tillsammans med
ombyggda tävlingsbilar på
Gränsö Slotts parkområde. En
heldag för inbitna bilnördar och
familjer som vill ha en rolig och
färgstark dag. Missa inte det
unika stadsracet på lördagen.
Aktuella tider, program och många
fler evenemang hittar du på
vastervik.com/evenemang

vastervik.com/evenemang

vastervik.com/evenemang
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www.tjustel.se

RiddarHusLäkarna

Besök
vår webbshop!

Varmt välkommen till den personliga
inredningsbutiken i Västervik!
Här finns noga utvalda varumärken
och produkter för alla tillfällen.
Storgatan 26, Västervik | 0490 -10 3 70
www.formbarvastervik.se
Följ formbarvastervik på Instagram & facebook!

Välkommen till presentbutiken med det
lilla extra som ligger inrymd i en ladugård,
där foderbordet fungerar som “skyltfönster”.
Du hittar oss i Östra Ed, 3 km km söder
om Långrådna. Vi har glas, smide, textil,
keramik, böcker och mycket mer!
Hos oss finner du varumärken som
Mateus | Klippan | Spira | Hinza | House doctor |
Wildlife | Hemslöjdsprodukter | Klinta | Iris hantverk
Almedahls | Edblads | VK Design | Axlings m.fl.

Tel: 0493-420 00 | www.svenska-presenter.se

Drop-in
mottagning för turister
• IP-TELEFONI
mån-fre kl. 13-14, vecka 26-32
• MOBILTELEFONER
Mitt
i centrum
• DATA
& IT• Strandvägen 1A, Västervik
Landstingets avgifter gäller
• ALKOLÅS
• MARINELEKTRONIK
• BILNAVIGATION
• WEBSHOP

93ADRESS
år 2018
Tjust Elektronik AB
Barlastgatan
593 31 Västervik

Bar • Livemusik
Afterbeach
Restaurang Simson

Mer info samt bokning: 072-318 20 98

TEL: 0490 822 50
Missa inte vår webshop!
www.tjustel.se

Gränsö Slottsljusstöperi

Sjökortstyget är en
egen design.

Varmt välkommen till det världsunika
populära ljusstöperiet i Västervik ett familjeföretag i fyra generationer.
Ett besök du inte får missa.
Vi erbjuder vardagsljus och festljus
för alla tillfällen.
Stor butik och verkstad i samma
lokal. 10 minuters promenad från
Västervik centrum, vackert beläget
intill vattnet.

Välkommen till oss på Star Design - vår designdel med noga utvalt sortiment
som är tänkt att passa för ditt hem, sommarhus och båt! Mycket av designen går i marint
tecken, men vi inspireras även av skog och natur. Några av våra varumärken är
Emma & Malena, Hinza, hjertén&hjertén, Gyllstad, Sewri, Perstorp,
Lighthouse Interiör mfl.

Missa inte vår webshop!
Välkomna önskar familjen von Geijer | Tel. 0490-180 03 | Mobil 070-662 44 01
www.swedishcandles.com | Slottsholmsvägen 20, 593 38 Västervik

Barlastgatan 2, 593 31 Västervik
Tel. 0490-822 50 | www.star-design.se

Västervik Sommar

VÄSTERVIK RESORT

Havet som granne
Vakna till talldoft och vågkluck. Bada och fiska
gädda och abborre från solvarma klippor och
sandstränder. Vill du se mer av den småländska
skärgården kan du hyra kajak och SUP eller ta
turbåten till öarna från resortens egen brygga.

Barnens paradis
Förvänta dig det oväntade! På havsnära Västervik Resort finns fler barfota
äventyr än du någonsin kunnat föreställa dig. Mitt i naturen men ändå på
promenadavstånd från skärgårdsstadens gator och torg.

Aldrig sysslolös

Upplevelsebad & relax

Välkommen till bords

Leker solen kurragömma? I Upplevelsebadet är
det alltid 32° i luften och 29° i vattnet. Vågströmmar, vattenrutschkanor, grottor, en klättervägg och
mycket annat tillfredsställer garanterat alla blötdjur.
För de minsta finns en skojig babypool och de
vuxna kan se fram emot spa och relax.

Längtar du efter semester från köket? Resortens
fräscha restauranger frestar med allt från svenska
sommarklassiker till härliga medelhavsfavoriter. Välkommen till Västerviks soligaste
terrass.
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vastervikresort.se

Utöver ett badliv ”extra allt” väntar äventyr i
Lysseklubben för de minsta och större barn kan
se fram emot äventyrsgolf, höghöjdsbana, linbana
över öppet vatten, basejump, klättring, magiska
grillkvällar på klipporna, disco och en massa övrig
action. Hyr cykel och trampbil eller åk på spännande sälsafari. Spralla loss i klätterpyramiden
och i Luftkuddelandet. Lägger du till proffsiga
kvällsshower, grönskande promenadstråk, gym,
en asiatisk trädgård och en golfbana så blir
att-göra-listan ännu längre.
vastervikresort.se

Boenden för alla

Sjutton olika stugtyper, villavagnar, vandrarhem
och strandnära campingtomter – utbudet av boenden är häpnadsväckande brett. Kommer du i båt
är du välkommen att lägga till i gästhamnen.
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Västerviks enda
väskbutik

Butiken för den
modemedvetna kvinnan
OLARS ULLA•BOHÉME
MANSTED•BALDINO•LAU RIE
JOSEPH RIBKOFF•CHOISE mf.l.

Bredgatan 13, Galleria Västerport,
Västervik, 0490-21125

mån-fre 10-18 • lör 10-14
Storgatan 30

Fogelvik Fastigheter AB

Raymond Jennersjö
Tel. 0705-82 38 09

Söker du vinterförvaring
till din båt?
Vi har både kall- och varmhall.
Service alla märken.

Vi har fastigheter i Valdemarsvik,
Loftahammar, Västervik och Vimmerby.
Välkommen att titta lite närmare på de
lägenheter och lokaler vi har att erbjuda!
www.fogelvikfastigheter.se Info lägenheter Västervik 0490-314 95.
Valdemarsvik, Loftahammar & Vimmerby 0123-510 90

Stöd föreningen i ditt hjärta varje gång du tänder lampan!
Föreningsel är en del av vårt sätt att stödja föreningar i Västerviks
kommun. För varje kWh som du använder går 1 öre till den förening
du valt att stödja.

Kontakta: Örjan Lindström 0490-566 709, orjan.lindstrom@pampas.se

Tänk vad skönt att gynna sin hembygd och det lokala föreningslivet
varje gång du tänder lampan!
Läs mer på www.vmeab.se/elhandel

www.vmeab.se
Pampas Marina Västervik AB, Barlastgatan 3, 593 31 Västervik

VÄSTERVIK OUTDOOR

K R A L L E N T E R TA I N M E N T P R E S E N T E R A R

S V E R IG E S S T Ö R S T A S O M M A R T U R N É

Stort
outdoorutbud
OLA SALO | KAMFERDROPS | MENDEZ | CHRISTER BJÖRKMAN | IDA REDIG | MARIKA CARLSSON
CHARLOTTE PERRELLI | DAVID LINDGREN | TOMMY NILSSON | MARIETTE

VÄSTERVIK, BÖKENSVED • SÖNDAG 29 JULI KL. 19.00
BILJETTER: DIGGILOO.COM, NORTIC 0455-61 97 00

DIGGILOO.COM

VÄLKOMMEN TILL
QSTAR VÄSTERVIK
Qstar Lunnargatan 15

TANKKORT: du betalar månadsvis mot
faktura eller via autogiro.

NN
AR
N
TA
GA

FÖRETAGSKORT med fordonskort ger
full kontroll för företaget.

LU

SMARTKORT: du betalar i förväg in
önskat belopp. Ingen kreditprövning.

95 okt • Diesel • E85 • AdBlue • HVO100

BILTEMA
ST

MAXI
OR

AI

NF

AR

BREVIKSVÄG
TS

VÄ
G

EN

EN

BYGGMAX

400 MACKAR ÖVER
HELA SVERIGE
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Oudoor

Outdoor

Kajakpaddling
Hör du till dem som föredrar flera dagars utmanande kajakutflykt eller kanske några timmars bekvämt
trivseläventyr? Utforskar du helst inlandets sköna
kanotled eller skärgårdens kobbar och skär? Valet
är ditt och utbudet stort. Kajak, kanadensare, kanot
och SUP kan enkelt hyras på många håll och både
kurser och guidade turer går att boka året runt. Läs
om turer, ladda ner kartor och få tips på uthyrningsfirmor på vastervik.com/kajak. Hämta kajakkarta på
Västervik Tourist Center.

Fiske

Klättring
Visste du att Västervik är en av Europas
bästa klätterdestinationer? Här har den
småländska graniten skapat sällsynta
förutsättningar för bouldering: en atletisk
form av friklättring utan rep. På flera håll
i trakten hittar du möjligheter till såväl
bouldering som ”vanlig” sportklättring. Allt
från knatteklättring till tuffa utmaningar för
verkligt bergtagna. ”Prova-på” eller ett
renodlat klättringspaket med boende?
På vastervik.com/klattring hittar du allt du
behöver för att ta dig uppåt väggarna.

Swimrunning
Är du också såld på en av senare års mest växande outdoor-trend, att
simma och springa om vartannat? Som du nog anar är Tjustbygdens
klippor, stigar, öar och vikar som gjorda för att uppleva oförglömlig
swimrunning. Om sommaren träffas såväl erfarna som nyblivna swimrun-entusiaster på Gränsö Slotts badstrand för att träna tillsammans på
hav och land. Riktiga tuffingar deltar i tävlingarna Västervik Swimrun i
juni och Loftahammar Endurance Day i augusti.

OCR Hinderbanelöpning

Västerviks skärgård är en mytomspunnen hot spot i fiskekretsar. Hit
vallfärdar passionerade sportfiskare
för att uppleva ett gäddfiske av
absolut världsklass. Under tävlingen
Pike Open, som arrangeras i maj
och oktober, fylls Tjusts skärgårdsvatten av mängder med båtar på
jakt efter kickar och storgäddor.
Också utbudet av havsöring, lax och
abborre får många att gå i spinn. I
inlandet väntar fint kronofiske och
ädelfiske. Besök vastervik.com/fiske
för koll på fiskeguider, tips och råd
inför ditt eget stora fiskeäventyr.

Har du ledsnat på att bara springa och vill träna mer allsidigt? Testa
OCR, Obstacle Course Racing, eller hinderbanelöpning. Terränglöpning varvas med teknik- och styrkehinder som armgång, repklättring
och däckrullning. En ny OCR-bana finns vid Karstorps motionsanläggning i Västervik.

Cykling

Vandring

Löpning

Vare sig du tillhör de verkliga trekkingproffsens
eller de aktiva vardagsmotionärernas skara kommer
du garanterat att hitta sköna slingor som passar dig.
Jämte den omtyckta Tjustleden – 20 vackra mil
uppdelade på nio varierande dagsetapper – väntar
dig ett pärlband av omväxlande strövtåg på fastlandet och på öarna. Hämta häftet “Vandra i Västerviks
kommun” på Västervik Tourist Center eller besök
vastervik.com/outdoor för tips på korta och långa
vandringar längs hav och land.

På krokiga stigar med linnéan i mossan, längs
gärdeskantade, smala grusvägar, över solvarma
skär eller utmed skärgårdsstadens långa, asfalterade strandpromenad. Väljer du Västervik kan
du förvänta dig massor av rolig, skön och inspirerande löpning – med eller utan tufft motstånd. Får
du en extra endorfinkick av att tävla? Då ska du
kika in på vastervik.com/outdoor för en lista över
aktuella löptävlingar.

vastervik.com/outdoor
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Skärgårdsstaden Västervik är en utmärkt utgångspunkt för äventyr
på två hjul. Önskar du komma det småländska landskapet riktigt nära
satsar du på en tur med mountainbike (MTB). En ny led vid Karstorps
motionsanläggning invigdes 2015 och har blivit ett populärt besöks
mål för mountainbikeentusiaster från hela regionen. Banan är 4,8 km
och erbjuder en förhållandevis lätt runda med hög fart och några mer
utmanande delar. På Gränsö tillåts cykling på
stigar och grusvägar längs den blåmarkerade
leden, som också fungerar som ridled. Du kan
också trampa en saltstänkt bit på det fina Cykelspåret Ostkusten. Till stadsnära utflyktsmål
hör t ex Horns Udde, det badvänliga fiskeläget
Händelöp och sjöstaden Gertrudsvik. Du kan
även ta med cykeln ombord på rälsbussen
mot Hultsfred och cykla hem från någon av
stationerna - eller tvärtom. Cyklar av alla sorter
finns att hyra såväl i Västervik som i Gamleby,
i Loftahammar och på Hasselö. För uthyrare,
turtips och kartor, se vastervik.com/outdoor.
vastervik.com/outdoor

Dykning
Genom seklen har en rad små
och stora skepp sjunkit till botten
utanför sjöfartsstaden Västervik.
Under den blanka havsytan
väntar oförglömlig dykning efter
välbevarade fartygsvrak. Med få
undantag rör det sig om relativt
enkla dyk. För merparten krävs
båt men även direkt från land
kan du utforska spännande
skeppsvrak. Också några av de
mest spektakulära naturdyken
nås från land.
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ÖRN- OCH SÄLSAFARI
Följ med Idös aktivitetsguide i
båt ut till öar i orörd vildmark.
Boka på: tel. 070-285 80 04
el. 070-566 77 38
www.idoskargardsliv.com

ANDERS NYTT & ANTIKT
Antika och nyare saker
i en härlig blandning
Strömsgatan 5 ,
59330 Västervik
Tel: 070-974 28 96
www.andersnyttochantikt.se

ASPAGÅRDEN KERAMIK
Kerstin Sv-Åhlin
Intill S:ta Gertruds Kyrka
Västra Kyrkogatan 9
0490-192 71
www.vastervik.se

VäSTER OM VIKEN
Lokalt konsthantverk,
Choklad-te-lakrits-kaffe
Storgatan 37 Västervik
0490-100 01
www.vasteromviken.se

WIMMERSTRÖMSKA
GÅRDEN
Tre generationers borgarhem. Guidade visningar.
Brunnsgatan 2, Västervik
0490-309 45
www.wimmerstromska.se

TRIPPOLO SECONDHAND
Butiken med Tv-spel, böcker
film, musik, spel & pussel.
Brunnsgatan 1, Västervik
072-204 94 38
www.trippolo.se

VÄSTERVIKS SPECIALNÄT & SPORTFISKE
Nät, fiske, Grundens regnställ m.m.
Tel. 0490-151 00
Annons
72x45
Strömsgatan
21 mmmm
Annons 72x45

Hantverk

VÄSTERVIKS INRAMNING
& RETRO
Möbler, glas, porslin och
kuriosa
Tel. 072-7366686
Storgatan 5, 593 30 Västervik

Idö sälar

Omars
Bilbärgning
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SEVÄRT

Hantverk

Hantverk

Överums Bruksmuséeum

Överums Bruksmuséeum

0490-372 22

AKTIVITETER

VÄSTERVIKS INRAMNING
& RETRO
Möbler, glas, porslin och
kuriosa
Tel. 072-7366686
Storgatan 5, 593 30 Västervik

UTFLYKTER

DETTA ÄR ANNONSER

Öppet: 25/615/8 Vard:
10.00-16.00
Lö/Sö:14.0016.00
Öppet 26/6-15/8 Vardagar 10.00-16.00 Lö/Sö14.00-16.00
Tel:076Tel:076 8978777 eller 0707511336
8978777 eller
070-7511336
ÖVERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Överums Bruksmuseum

Öppet 26/6-15/8 Vardagar 10.00-16.00 Lö/Sö14.00-16.00
Tel:076 8978777 eller 0707511336

HÄLSA & SKÖNHET

SHOPPING

HANTVERK

ANTIKT & KURIOSA

DETTA ÄR ANNONSER

VÄSTERVIKS MUSEUM
Sommartid öppet alla dagar
0490-211 77
www.vasterviksmuseum.se

VÄLKOMMEN TILL KANAL
SIMMET GRÄNSÖ KANAL
Onsdag den 11 juli 2018
Direktanmälning 10.00-11.30
med start kl.12.00
Arr. Korpen & Västerviks kommun
Mer info www.korpenvastervik.se
Facebook: korpenvästervik

SMULTRONBODA
FÅRGÅRD
Gårdsbutik, kafé, boende,
musikkvällar, barnteater m m
mellan Edsbruk och Överum.
073-246 98 95
www.smultronboda.se

SWEEDS
CYKEL- & BÅTUTHYRNING
Uthyrning av båt och cykel
i Loftahammar.
0493-610 01
www.sweeds.se

BILBINGO PÅ ÖRBÄCKEN
Varje måndag kl. 18.30
hela juni & juli. Välkomna
hälsar IFK Västervik
laget.se/ifkvastervik

HÄNDELÖPSDAGEN
Hantverk, hembakat, goda
strömmingsburgare &
mycket mer i vacker
skärgårdsmiljö.
Välkommen lördagen 14/7
mellan kl. 10.00-15.00

SOLLIDENS
GÅRDSPRODUKTER
Gårdsbutik med gårdens
ekologiska produkter.
Odensvi
070-6819559, 070-3282444
sollidensgardsprodukter.se

PEOPLE
Båtsmansgatan 28
0490-318 00. Boka på
www.peoplevastervik.se
facebook.com/
peoplevastervik

KLIPPHÖRNET
KLIPPHÖRNET
Drop-in
Storgatan
8A,
Storgatan 8A
Västervik
Västervik
0490-190
12
0490-190 12

SHOWCASE NAILS
Naglar, pedikyr, fotvård,
massage.
Storgatan 8, Västervik
0490-317 35

Varithip

People
Showcase nails

Guidade vandringar i en oväntad…
levande… tidskapsel
Följ oss

Wimmerströmska gården
Tre generationers borgarhem

Brunnsgatan 2, Västervik | www.wimmerstromska.se

Salongen mitt i stan!

Tidsbokning 0490 - 343 30
Stora torget 1, Västervik.
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kevinmurphy.com.au

ÖVERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Västervik Sommar

STADSVANDRING

Alla tiders
Västervik

Den vita kyrkan

Aspagården

Båtsmansbon

Herrskapshem

Vackra, vita Sankta
Gertruds kyrka är
en del av Västerviks
silhuett ända sedan
1400-talet. Den ligger
mitt i det pittoreska
stadskvarteret Gamla
Norr, som sluttar ner
mot den glittrande
Gamlebyviken.

På Gamla Norr hittar
du också Aspagården,
en 1700-talsgård
som numera rymmer
keramikverkstad och
butik. På närliggande
Prostgården serveras
frasvåfflor sommartid.

Båtsmansgränd kantas
av pyttiga, knuttimrade båtsmansstugor
från 1700-talet - en
gång bostäder för
Tjusts båtsmanskompani. Idag väntar
här en mysigt café
vandrarhem och
kryddträdgård.

Ett stenkast bort från
Båtsmansgränd ligger
Wimmerströmska
gården med ett tre
generationers välbevarat borgarhem att
upptäcka. På gården
finns också Västerviks
konstgrupp och ett
trivsamt fik.

Stadens fästning
Kanske är Stegeholms
slottsruin Sveriges vackraste
arena? I vecka 28 anordnas
sedan 1966 den kultförklarade
VisFestivalen i ruinen. Resten
av sommaren spelas det regelbundet teater och arrangeras
konserter.

Mars Makalös
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vastervik.com

Kulbacken

Gamla Norr

I det här kulturkvarteret
finns Västerviks museum,
proppfullt av sjöfartshistoria, och Naturum med
fokus på hav och skärgård.
Bred ut fikafilten, beundra
utsikten från Unos torn och
kika in på anrika Gränsö
Slottsljusstöperi.

Stadsdelen mellan Gamlebyviken och Västra Kyrkogatan.
När Västervik nästan bränts
ner av danska trupper 1677
upprättades en ny stadsplan.
Fram till 1960-talet kantades
stranden av sjögårdar. Fastig
heter där man har förmånen
att förtöja båten vid staketet.

vastervik.com

När krigsskeppet Mars, också kallat
Makalös, upptäcktes utanför Ölands kust år
2011 betraktades det som en världsnyhet.
Då hade det stora och mytomspunna skeppet legat på botten i hela 449 år, efter att ha
exploderat under ett våldsamt sjöslag där
nästan 1 000 man drunknade. På Västerviks
Museum visas den exklusiva utställningen
Mars Makalös – Det marina 1500-talet, som
levandegör de stora fartygens första tid.
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RESTAURANG

BOENDE

DETTA ÄR ANNONSER

LÅNGSJÖN STUGOR
& CAMPING AB
Riksväg 40 mellan Västervik
och Vimmerby. 0490-521 40
N 57° 41’ 44”/ E 16° 17’ 22
www.langsjon.se

ODENSVI VANDRARHEM
& CAMPING
Kyrksjövägen 2
594 94 Odensvi
0493-210 30
www.odensvilanthandel.se

CENTRALHOTELLET
SWEDEN HOTELS
Brunnsgatan 23, Västervik
0490-895 50
www.centralhotellet.com

B & B BJÖRKHYDDAN
Semester hos vänner!
Familje-, äldre- och
handikappvänligt.
0493-650 19
www.bjoerkhyddan.net

SMEDJAN
Café, Restaurang & Butik
Vid Västerviks gästhamn,
bara 10 min promenad
från centrum
070-609 91 57
www.smedjanvastervik.se

CHARLOTTENLUND
BED & BREAKFAST
Eget bageri, café & restaurang
0493-610 72, 070-350 13 49
www.sturesbageri.se

KUSTCAMP GAMLEBY
Naturskön & välskött camping
med stugor och omtyckt
lagunbad!
0493-102 21
www.campa.se

IDÖ SKÄRGÅRDSKROG
Med ostkustens finaste utsikt.
Boka bord på 0490-285 80
www.idoskargardsliv.com

RESTAURANG SJÖKANTEN
HASSELÖ
Skärgårdsbuffé dagtid &
trerättersmeny kvällstid.
Boka alltid bord:
070-234 96 88
www.hasselo.com

TOBO GUESTHOUSE
Västerviks mysigaste B&B!
Sekelskiftescharm
på utmärkt centralt läge!
Odengatan 3, Västervik
070-166 9778. Vi finns på FB!
toboguesthouse@gmail.com

BO I STUGA ELLER
CHARMIGT TORP
Vitudden eller Hagatorpet.
Nära hav & 3 km
till Västervik.
073-703 85 04
www.curative.se

SANDKORNETS SERVERING
HASSELÖ SAND
Frukost, lunch, fika, enklare
middag och grupparrangemang. Öppet dagligen
sommartid. 0490-911 30
www.hasselo.com

GOURMETKÖKET I
ALMVIK
Önnemovägen 1, Almvik
Tfn: 0490 40052
Gilla oss på facebook

BEST WESTERN PLUS
VÄSTERVIKS
STADSHOTELL
Fyrstjärnigt fullservicehotell mitt i staden!
0490-82 000
www.stadshotellet.nu

HASSELÖ VANDRARHEM
Fina dubbel- och familjerum
i skärgården. Även stugor.
Konferenser. Öppet året runt.
0490-911 30
www.hasselo.com

BURGER SHACK VÄSTERVIK
Med utsikt över Gamlebyviken
serveras burgare gjorda av
de bästa lokala råvaror.
Vegetariskt och veganskt alt.
Brunnsgatan 1, Västervik
Även takeaway: 0490-21580

SWEEDS
STUGFÖRMEDLING
Uthyrning av villor
och stugor.
0493-610 01
www.sweeds.se

HOTELL GULDKANT
Bästa cityläget, inspirerande
design och attraktiva priser.
Bredgatan 13
593 30 Västervik
0490-185 00
www.hotellguldkant.se

Långsjön

Statt

Stures Charlottenborg

Ankarsrums Sportfiske

Hotell Guldkant

Tobo

TÄTTÖ HAVSBAD
Camping och stugor
0493-61330
Vandrarhem Trillin
0493-61110

Sweeds

Centralhotellet

Hammarsbadet

Odensvi Vandrarhem

Hasselö Vandrarhem

Hasselö Vandrarhem

HOTELL PARK
Centralt litet mysigt hotell
med egen trådgård
0493-613
30 • 070-235 72 31
“Nästan som hemma”
Familjevänlig camping i Loftahammar.
0490-10806
Uthyrning
av stugor, båtar och kanoter.
www.hotellpark.se

Minigolf, affär, vandrarhem & restaurang.

STURES BAGERI,
CAFÉ & RESTAURANG
Loftahammar
0493-610 72
www.sturesbageri.se

Stures

Smedjan

Idö

Hasselö Sand

KULBACKEN
CAFÉ & RESTAURANG
”För aktuell information
se Facebook”

ODENSVI
LANTHANDEL & CAFÉ
Kyrksjövägen 2
594 94 Odensvi
0493-210 30
www.odensvilanthandel.se

Odensvi lanthandel

Sjökanten

Morella

Byfiket

Café

Hasselö Sand

& KARAMELLHANDEL
Vid gamla TE
torget
i Gamleby ligger detta mysiga lilla
café.
HärTorget
bakar iviGamleby
mycket att
vårtdetta
fikabröd
själva.
Vid
Gamla
ligger
mysiga
café,
Kulglass ochmot
frestande
glassmenyer.
medViensäljer
fin uteservering
det pittoreska
torget. Här
Vi serverar
smörgåsar,
sallader,
matpajer,
serverar
vi hembakat,
härliga
smörgåsar
ochbakad
många
varm
smörgås
och mycket
mer.
matigapotatis,
alternativ.
Vi säljer
GB-kulglass,
retrogodis,
Beställoch
dinhar
smörgåstårta
ochav
tårta
karameller
ett brett utbud
te. hos oss!

0493-100 30

Mån-Tor 8-17, Fre 7.30-17, Lör 10-16
Sommaröppet v 28-31
Mån-Fre
Fre Fre
7.30-18,
Lör 10-16,
12-16
Mån-Tor 8-18,
8-17.30,
7.30-17.30,
LörSön
10-16,
Sön 11-16

RESTAURANG GULDKANT
Restaurang & bar vid
Fiskaretorget med utsikt över
Gamlebyviken.
www.restaurangguldkant.se

Hasselö Sand

BC LUNCHBAR
FRUKOST, LUNCH
Catering.
Allén 76 (vid OK/Q8)
0490-311 90.

ÖSTRA SKÄLÖ RESTAURANG
ÖSTRA
SKÄLÖ
Vi
erbjuder
pizza,RESTAURANG
à la Carte,
Vi
erbjuder
pizza,hembakat,
à la carte, lunch, glass,
lunch,
glass,
hembakat
vårt nyam.m.
café,Även
mini-golf,
minigolf, iminilivs
minilivs
m.m. I sommar
trubadurtrubadurkvällar.
Mer även
info på
kvällar. Mer info: hemsida, facebook & tel.
hemsida, facebook.
Varmt välkomna!
Sabina & Rusmin
med personal

ÖPPET
ÖPPET(fr.(fr.maj)
maj):
mån-tis
10-22
mån-tis
10-22
ons-sön 10-23
ons-sön
Helger
i april10-23
12-21

tel 0490-262 61 • marinalaxa@live.se
ostraskalorestaurang.wordpress.com

ÖSTRA SKÄLÖ RESTAURANG

Vi erbjuder pizza, à la carte, lunch, glass,
hembakat i vårt nya café, mini-golf,
minilivs m.m. I sommar även trubadurkvällar. Mer info: hemsida, facebook & tel.

välkomna!
ÖPPET (fr. maj):
ÖSTRAVarmt
SKÄLÖ
RESTAURANG
Sabina & Rusmin

mån-tis 10-22

Vi erbjuder
à la carte, lunch,
medpizza,
personal
ons-sön 10-23
glass, hembakat, minigolf, minilivs

Västervik Sommar

DET GODA LIVET

Gränsö - Sveriges
yngsta slott

42

gransoslott.se

”Sveriges vackraste
slottsdestination”
Till sommaren har Gränsö slott, regionens enda
fyrstjärniga superioranläggning, byggt ut sitt spa 
ordentligt. En helt ny spa- och relaxdel med fyra
nya badattraktioner inomhus samt en ny stor
infinitypool direkt vid havet har tillkommit och ska
ge gästerna fler upplevelser och större avkoppling.
Dessutom har det charmiga slottskafeet fått en ny
vacker utedel och ny inredning, Gränsö slott ligger
mitt i naturreservatet bara några minuter i bil från
Västerviks centrum. Anläggningen är öppen för allmänheten och här finns en badstrand, klippbad på
Ekholmen intill, parker och vackra miljöer för prome-

gransoslott.se

nader och egen picknick. Kafeet är öppet dagligen
sommartid, a
 nnars är hotellets lobbybar öppen året
runt, för den som vill äta något lätt eller ta något
att dricka. Slottsrestaurangen är öppen varje kväll
året runt för à la carte. Gränsö är en fullserviceanläggning med hotell, spa och restauranger. I slottet
serveras afternoon tea och bruncher. Du kan också
åka turbåt ut till slottet från centrum. Ofta hålls också
slottskonserter och musikaler på den nya vackra
slottsterrassen under sommaren. Här i Västervik
hittar du något andra inte har, ett slott och en
fantastisk miljö direkt vid havet. Hit är alla välkomna.
Runt slottet på Gränsö breder några av ostkustens
vackraste badklippsmiljöer ut sig, på Lillön och
Skanvik, och en promenadled tar besökare runt i
en fantastisk skärgårdsmiljö.
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Västervik Sommar

Vi bygger
nytt!
Bostadsbolaget har
inlett en byggoffensiv
för den ökande efterfrågan av lägenheter.
Under de kommande
åren kommer vi bygga
och inleda flera nybyggnationer i olika
områden i Västervik
och kringorter.
Läs mer om aktuella
och planerade byggprojekt på vår webb,
där du också kan göra
intresseanmälan:
www.bostadsbolaget.
vastervik.se

Shoppa loss

Kulturkul

3 x tee time

Pausa på spa

Skärgårdsstaden är
omtalad för sina många unika butiker med
fingertoppskänsla.
Designaffärer
som Formbar,
Boligheter och Hos
Magnus & Eva samt
klädbutikerna Carl-Otto och Ogräs är några.

Missa inte museiutställningen om Mars
Makalös, största vrakfyndet sedan Vasa,
och S:ta Gertrud, den
välbevarade medeltidskyrkan. Mysiga Lofta
Caffè erbjuder ständigt
nya konstutställningar
i kombination med
italiensk kaffekultur.

På väg ut mot Gränsö
hittar du en fin 18-håls
golfbana med inslag
av såväl park, skog
och hav. I klubbhuset ligger en trivsam
golfkrog. Ytterligare
två 9-hålsbanor väntar
vid Västervik Resort
och i Loftahammar.

Badstaden är också
spastaden. Passa på
att uppfylla drömmen
om en spaweekend
med massage och
matmys på Gränsö
slott eller förgyll
tillvaron på spa-oaserna på Best Western
Västerviks Stadshotell
och Västervik Resort.

Aptit på
skärgården

Afternoon tea på Gränsö Slott
Slottsrestaurangen är öppen varje kväll året runt
för à la carte. Gränsö är en fullserviceanläggning
med hotell, spa och restauranger. I slottet serveras
afternoon tea och bruncher.

Havsluft gör dig härligt
hungrig! Gör en skön
lunch- eller middagsutflykt med tur- eller taxibåt ut till skärgården
och smaka på havets
skafferi på Sjökanten
på Hasselö, på Idö
Skärgårdskrog, på
Rågöbyns Servering
och på Laxboa på
Stora Grindö.

Unikt
konsthantverk

Omsorgsfullt tillverkat
konsthantverk där
inget är det andra
riktigt likt hittar du
bland annat på Gränsö
Slottsljusstöperi,
Aspagården Keramik
och Lilla Återbruket i
Vråka.

Besök gärna vår Bobutik på Spötorget i Västervik så får
du hjälp och råd om du är intresserad av att flytta hit.
Tel. 0490-25 72 50 | www.bostadsbolaget.vastervik.se

vastervik.com

Fest för finsmakare

Är du en krävande gastronaut med vässade
smaklökar? Då har du mycket att se fram emot! Din
egen dine-a-round kan förslagsvis starta med en
drink eller förrätt på Harry’s, med skön utsikt över
solnedgången. Vidare strosar du kanske bort mot
restaurangfartyget Simson. På Guldkant sätter du P
för utekvällen med en len crème brûlée och färska
bär. Sweet dreams!
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www.marsbacken.com

MARSBÄCKEN

VANDRARHEM - BRÖLLOP • FESTLOKAL • KONFERENSER • KONFIRMATIONSLÄGER
• KURSER • FÖRENINGSMÖTEN • FÖRETAGSEVENT • LÄGER

Glad
sommar!

www.vituddensbatvarv.se

Välkommen att besöka våra kyrkor och
mötesplatser i sommar! Vi erbjuder ett
rikt musikprogram, gudstjänster,
upplevelser, fika och gemenskap!

1907

GRUNDAD

www.marsbacken.com

Välkommen till Marsbäckens
Vandrarhem & Camping

Läs mer: svenskakyrkan.se/sodratjust

Bryggplatser • Vinterplatser • Försäkringsskador

Trä • Plast • Motorreparationer tel. 0490-15854

bibliotek.vastervik.se
www.facebook.com/Vasterviksbibliotek

Vi hjälper dig med att förlägga föreningens
läger eller evenemang i Västerviks kommun!
Idrottsläger: Anders Östlund,
anders.ostlund@vastervik.se, Tfn. 0490-25 55 20
Evenemangssamordnare: Johan Öhrling Elltorp,
johan.ohrling@vastervik.com, Tfn. 0490-875 12
Evenemang: Bo Essen, bo.essen@vastervik.se,
Tfn. 0490-25 48 03

www.vastervik.se

Frisktandvård
- fast pris på tandvård
Välkommen till
Folktandvården
Stora Trädgårdsgatan.
Öppet hela året.

Västerviks mest
välsorterade hundoch kattbutik!

CAFÉ, RESTAURANG, TRÄDGÅRD OCH GÅRDSBUTIK

Välkommen även att besöka vår örtagård där vi utöver
att odla de mesta själva även serverar enklare maträtter,
matiga smörgåsar och goda bakverk.
Missa heller inte vår alldeles nya spa-avdelning
med vedeldat kar & bastu.
Höll även ögonen öppna för kommande event.
www.tindered.se

Veterinär • Sim • Trim
Café • Träningshall
mån–fre 10–18 • lör 10–13
Kolonivägen 17, Västervik
0490-125 01

Vi tar även emot bokningar för
bröllop, konferenser.
T: +46 (0)493-700 40 | info@tindered.se | www.tindered.se
Följ oss på Facebook och Instagram! Sök på tindered!

Småländska pärlor

SMÅLÄNDSKA PÄRLOR

På spåret

Ända sedan 1950-talet har de brandgula rälsbussarna vaggat fram på Nordens längsta smalspår
iga järnväg mellan Västervik och Hultsfred. Från
mitten av juni och till slutet av september kan du
kliva ombord och uppleva en tågresa från förr. Åk
hela sträckan eller gör en kortare tur till någon av
de många stationerna utmed banan. Ta en fika
i serveringen ombord medan Smålands sköna
natur glider förbi utanför kupéfönstret, eller
stanna till på någon av de spännande platserna
längs vägen innan färden går vidare. Varför inte
ta tåget en sträcka och ta med cykeln för fortsatta upptäckter. Vissa helger körs veterantåg
med ånglok eller diesellok på delar av sträckan.
Tågen rullar även vid speciella evenemang året
runt.

Överums bruksmuseum

Kanoner, hästskor, spik och yxor... Traditionella bruksorten Överum erbjuder en 360-årig historia i järnets
tecken och ett fint litet bruksmuseum i den gamla
hammarsmedjan.

Lofta

Både kaffe och kultur får du i fina Lofta Caffè hos
Frank och Cécile i Loftas gamla folkskola. Färskmalen espresso, goda bakverk, trevliga samtal
och konstutställning ger en skönare dag. Längs
stugknuten finns hällristningar att beskåda och får
du mersmak tar dig Loftaleden på en 20 km lång
vandring i de gröna omgivningarna.

Utflykter

Ankarsrum
Bara ett stenkast från Ankarsrums station kan du
utforska bruksortens flitiga förflutna på museet
Aktiveum. Redigt gjutjärnsgods, badkar, spisar och
världens första kylskåp. Numera är det surdegsbagarnas favoritredskap nummer ett som tillverkas
här: ultraklassikern Assistent Original. Kafeét har
öppet i anslutning till tågen på helgen.
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vastervik.com

vastervik.com
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Småländska pärlor

SÖDER OM VÄSTERVIK

Mörtfors

Genom byn Mörtfors brusar en
fors och mitt i smålandsidyllen
tronar sekelgamla Mörtfors pensionat. Beställ en utflyktskorg
på ”panget” och gör en trivsam
rundtur på sjön Maren med
turbåten Aron.

Hjorteds
Mopedmuseum
Ta en titt i backspegeln och
upplev tiden då Elvis var kung
och mopeden den ultimata
frihetssymbolen. Hjorteds Mopedmuseum är en småländsk
retropärla fullproppad med
välvårdade veteranmoppar och
coola nostalgiprylar.
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NORR OM VÄSTERVIK

Hvalstad kvarn

Skärgårdsutflykt

Vid Valstad station väntar en
picknickpärla med anor från
1700-talet. Den siste mjölnaren
stannade kvarnhjulet 1970.
Ta med kaffekorgen till den
porlande bäcken. Västerviks
Museum kan ordna visningar.

Upplev Tjusts skärgård med M/S
Paulina – en naturupplevelse för
både kropp och själ. Blankaholms Camping erbjuder båtturen
med kvalificerad personal i egen
regi. Båten utgår ifrån huvudbryggan i Blankaholm och tar med er
i en underbar skärgårdsmiljö,

Virum Älgpark

Lunds by

En safaritur i Virum Älgpark ger
möjlighet att såväl pussa (!) som
att mata de fyrbenta giganterna samtidigt som du sitter väl
skyddad i en vagn med tak och
öppna sidor. Ladda kameran
och bered dig på närkontakt
med skogens konung. Runda av
smålandsäventyret med fika och
moose-shopping på Älglogen.

Gör en sväng till lilla Lunds
by nära Gladhammar och
tanka sommarsinnet fullt av
småländskt lantliv och ohejdad
snickarglädje. I den här bondbyn från 1700-talet har delar av
filmen om Barnen i Bullerbyn
spelats in. Tre fina vandringsleder tar sin början i byn.
vastervik.com

Segersgärde
Naturreservatet Segersgärde är klassisk utflyktsmark för smålänningar. I de orkidérika blomsterbackarna växer bland annat Adam och Eva
och Sankt Pers nycklar. Vandrar du stigen upp
till Örnbergets eller Frubergets topp belönas du
med en himmelsk skärgårdsutsikt. Med lite flax
får du se havsörnen sväva på breda vingar.

Almviks Tegelbruksmuseum
Ett välbevarat industriminne som sätter fantasin
i rörelse och som vittnar om hundratals år av
strävsamt arbete och hårt slit. Efter besöket kan
du smälta intrycken på Almviks café.
vastervik.com

Flatvarp

Vråka

Till Stora Askö går en
bro. Med bil eller cykel
tar man sig lätt från
fastlandet till fiskeläget
Flatvarps berömda
badklippor. Efter bron
väntar en liten kiosk
och vid Skärsmaren kan
du handla rökt fisk.

I Vråka, en av
Smålands bäst bevarade radbyar, väntar
glashyttan Lilla Återbruket som omformar
burkar och flaskor till
nya glasföremål. Handla unika alster i butiken
och fira de miljövänliga
fynden på mysiga
kafeét Magasinet.

Casimirsborg

Uknadalen

Casimirsborg är namnet
på ett empireslott vid
Gamlebyviken. På
ägorna ryms även
bronsålderslämningar
i världsklass. Visningar
under sommartid och
för grupper.

Vackra Uknadalen, på
gränsen till Östergötland, är känd för sin
sagolika natur och
sina maffiga bergväggar. I Stenebo gruva
finns en spännande
stollgång som mynnar
ut vid ett vattenfyllt
schakt. Glöm inte
ficklampan!
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JULFYNDA

SPÖKSLOTT

NÄR KLOCKAN
SLAGIT TOLV

Söker du bostad?
Bostadsbolaget Akka Egendom äger
och förvaltar nästan 200 lägenheter i
Gunnebo strax utanför Västervik.
LOGOTYPER / ANNONSER / TRYCKSAKSPRODUKTIONER
FÖRPACKNINGSDESIGN / GRAFISK DESIGN / BÖCKER
MUSIKPRODUKTIONER / EVENTS

www.position.nu

Skälboden Café är ett surdegsbageri i centrala Västervik som också e rbjuder lättare
luncher, en mysig fika och ett ställe att njuta på. Vi tar även emot frukostbeställningar
och beställningar av tårtor till alla slags
tillställningar.

GRUPPRESAN

2017

idyll

DE BÄSTA TIPSEN FÖR
LYCKADE GRUPPRESOR I SKÅNE!
2017-05-26

08:51

SKÅNSKA
DRAGARE

KONSTRUNDA
inte en utan flera!

HELSINGBORG
vs. HELSINGØR

SMAKVANDRING
med mersmak

Upplaga 10 000 ex. Svenskt resemagasin för grupper.
Distribueras till prenumeranter samt grupp-researrangörer i
hela Sverige. Grundad 1992,
4 nr per år.

MARTIN STENMARCK

SJUMILAKLIV FRÅN
SVENSSONLIV

RESMÅL SVERIGE 2017

Storgatan 9, Västervik
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RESMÅL SVERIGE

RESEMAGASINET RESMÅL SVERIGE NR.3 2017
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För 20 år sedan började vi förenkla vägen till drömhuset,
nu har vi gjort den enklare än någonsin.
Ring Victoria Roswall, 0700-91 51 88 så får du
veta mer eller bygg ditt hus på www.smalandsvillan.se.
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Schöner Schärensommer Eine Abenteuerreise Willkommen zu Tisch
Loftahammar
Nur in Västervik La Dolce Vita Camping Karten Småland-perlen Gamleby

Upplaga 25 000 ex. En gång per år
sedan 2005. Distribueras till
hushållen i Västervik.

Upplaga 20 000 ex. Två nr per
år sedan 2009. Distribueras
till hushållen i Västervik.
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Stefan Kling
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VÄSTERVIKS NÄRINGSLIV

BOGUIDEN

Öppet 10-24
alla dagar
H

Eksjöhus försäljningskontor i Eksjö

SOMMER

Summer in the archipelago An adventure trip Eating out Loftahammar Only in Västervik
The good life Camping City map The treasures of Småland Gamleby

• LIVSKVALITET

A
BÅTARN
RGÅRDS
A - SKÄ
TURLIST

Våra 75 ÅR I BRANSCHEN har gett oss kunskapen att
bygga in människors behov i våra hus. Beställ våra
kataloger på www.eksjohus.se så hjälper vi er med ett
hus för hela livet!

Titta in på www.sjostadensbil.se
Tel. 0490-31101

SUMMER

Evenemang Västervik Outdoor Skärgård Loftahammar Barnens Västervik
Utflykter i regionen Boende Shopping Det goda livet Småländska pärlor Gamleby

• FRAMT ID

• UTBILD NING

NÄRING SLIV

2017/2018

DRÖMMER NI OM NYTT HUS?

SOMMAR

Upplaga 140 000 ex. Svensk,
engelsk och tysk. En gång per år sedan 1994.
Distribueras till elva kommuner samt butiker,
hotell m m. i Västerviks kommun.

20

LL
BESTÄ
VÅRA ER!
LOG
KATA

Lokal marknadsföring
som når ut till alla,
och lite till...

1

LINKÖPINGS NÄRINGSLIVSBROSCHYR

Upplaga 80 000 ex. Ges ut en gång per år sedan 2005 i samarbete med Nulink-Linköpings Näringslivsbolag. Distribueras
till hushåll och företag i Linköpings kommun.

LINDVALLAR’N

Upplaga 10 000 ex. En gång per
år. “ Lindvallens eget magasin”.
Distribueras i Lindvallen, Sälen.

NARINGSLIV
2017/2018

LINKÖPINGS NÄRINGSLIV |

Nulink2017.indd 1

Besök www.akkaegendom.se för
mer information och för att söka
bostad!
Strömsgatan 7, Västervik
Tel. 0490-102 45, skalbodencafe.nu

1

2017-04-03 09:16

MediaFokus i Västervik AB, Strandvägen 1 B, 593 32 Västervik
www.MediaFokus.se

Kom och se vår
utställning!
Med högsta energiklass A+++,
motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC,
inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC,
är HERO framtidens värmepump.
Få även svalkande kyla till sommarens
varma dagar på köpet med
Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar.

Vi har kem till ditt spabad.

0490-215 51
info@kyl-bergman.nu
VÄSTERVIK Tel:
Kristinebergsgatan 21 Mobil: 070-59 215 51 kyl-bergman.nu

REGIONENS STÖRSTA
CYKEL & MASKINAFFÄR
Din servande fackhandlare! Ledande produkter från kända
varumärken. Stort reservdelslager och egen serviceverkstad.

Välkommen
till en bra affär.

Öppethelg!
25/3 kl 10-14
26/3 kl 11-14

Utespa för alla tillfällen!

Badklart,
självklart!

Sydöstra Sveriges största återförsäljare av Spabad. Flertalet spabad för omgående leverans från Neptun, Dynasty, Viskan och L.A. Spas. Även många
erbjudanden i butik. Unna er ett eget spabad - Vardagslyx! Vi har exklusiva
spabad från 1 300 kr/mån.

Badklart? Självklart!
SERVICEVERKSTAD

RESERVDELAR

RÄNTEFRI
DELBETALNING

VARDAGAR 8-18 LÖRDAGAR 10-14
WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY VÄSTERVIK GAMLEBY

Fri frakt - Fri kranbild - Fri installation
Vi fraktar, lyfter det på plats och installerar det till er. Badklart? Självklart!
Välkommen till oss på SpabadCenter. Vi gör det enkelt för dig.

www.spabadcenter.se

www.spabadcenter.se

Kalmar
Törnebyvägen 3, Kalmar
tfn: 0480-41 12 01
e-post: butiken@spadabcenter.se

Torsdag: 16-19
Västervik
Lördag: 11-14
Lunargatan 22, Västervik
Lunnargatan
22
tfn: 0490-189 53

e-post: vastervik@spadabcenter.se

Västervik
vastervik@spabadcenter.se

spabadcenter.se

Västervik Sommar

CAMPING

Campingsommar

Blankaholms
Naturcamping

Liten trivsam, fräsch och enkel
naturcamping med havet som
granne och mysiga lilla Blankaholm på nära avstånd. Campingtomter och stugor, härlig badplats
med trampolin, naturslinga och
lekplats.

Långsjön Stugor & Camping

Naturskön sjöidyll utanför Ankarsrum med campinglotter och
hyrstugor med vacker sjöutsikt. Cyklar och båtar går att hyra
för här finns både fina stränder och ett fint fiske.
Den lilla restaurangen har inslag av lokala smakverk.

Hallmare Havsbad
Välskött oas vid Loftahammar
som utgör en skön kombo av
aktivt skärgårds- och campingliv,
med en barnvänlig sandstrand.
Tomtplatser och stugor nära
havet, med de bekvämligheter en
campare kan behöva.

Gudingebadet

Tättö Havsbad
och Camping

KustCamp
Gamleby

Vackert belägen på en halvö
utanför Loftahammar där alla
platser har havsutsikt. Flera havsbad, lekplats, aktiviteter, minigolf,
boule, butik och restaurangen
Tättö Havskrog. Tramp-, rodd-,
motorbåt- och cykeluthyrning.

Fyrstjärnig familjecamping med
tomter, stugor, restaurang och
kafé. Barnvänligt lagunbad i
skyddad havsvik, hopptorn,
lekytor, minigolf, segway, båtar
och mycket annat sommarskoj.

56

Tomtplatser och stugor nära
hav, svamp och bär. Fin sandstrand, välutrustad lekplats med
klätterhus, studsmatta, cykel- och
trampbilsbana. Kiosk, minigolf
och båtuthyrning finns också.

Odensvi Camping
Liten camping som ligger lugnt
vid en sjö, med lika långt till
Västervik som till Vimmerby.
Goda möjligheter till vandring,
fiske och barnvänligt bad.
Lanthandel och kafé i närheten.
vastervik.com/camping

Bjursunds
Familjecamping
Västervik Resort
Havsresort tre kilometer från centrum med camping, stugor,
villavagnar och rum. Upplevelsebad, butiker och restauranger,
ett stort aktivitetsutbud, golfbana, äventyrsgolf, lekplatser, bastu,
footgolf och konferens.
vastervik.com/camping

Grön havscamp vid Loftahammar med såväl släta hällar som
sandstrand och bryggor. Campingtomter och stugor, livs, kiosk
och servering. Hyr båt, prova
fiskelyckan eller spela minigolf.
57
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BARNENS VÄSTERVIK

LIVSPUSSLET

Idyllen Idö

Sagolika Hasselö

Lekparker

På mysiga Idö finns en fin
restaurang och ett fik med butik.
Längs klippor och små stigar
kan ni göra spännande utflykter
och spana efter havsörn från
lotsutkiken. Det ordnas också
örn- och sälsafari.

Till skogsbeklädda Hasselö tar
ni er lätt med skärgårdsbåten
från centrum. Här väntar en
barnvänlig strand, remmalag,
geocaching, cykling, paddling,
bangolf och andra somriga
familjeäventyr.

I kommunen finns gott om fina
lekplatser. Tre favoriter är den
välmatade lekplatsen på
Västervik Resort, den centralt
belägna i Stadsparken och
Reginelundsparkens lekområde,
som gillas skarpt av de yngsta.

Västervik Resort

Trolska Garpedans

Naturum Västervik

På resortens upplevelsebad
möts familjen av pooler för alla,
rutschbanor, vågströmmar och
varma källor. Och på Äventyrsberget väntar basejump,
höghöjdsbanor, zipline och
teknikbana. Nervkittlande
och pulshöjande!

Garpedansbergets skulpturpark
med trolltema ger syn för sägen. Gå på egen upptäcktsfärd
eller kontakta KustCamp Gamleby för att boka en spännande
sagovandring i sällskap med
tokroliga Trollmor Grimhild.

Ett helt hus om hav ochskär
gårdsliv. Gå en guidad naturpromenad, lär dig mer om bin och
pollinering, upptäck utställningar
och kika i akvarierna. På Kul
backen finns också Unos torn
som erbjuder en storslagen
utsikt.

Ångtåg

Sätt ihop tre pusselbitar
och förändra ditt liv.
Kombinera ett spännande jobb, boende och fritid.
Lägg vårt livspussel och se resultatet som ger dig
en få förunnad livskvalitet.
Gör testet på vastervik.com/livspusslet

vastervik.com/barnensvastervik

Ända sedan 1950 -talet har de brandgula rälsbussarna vaggat fram genom
de småländska skogarna mellan
Hultsfred och Västervik. Mellan slutet
av juni och till början av september
kan du kliva ombord och uppleva en
tågresa från förr. Dagar och tider för
avgångar hittar du på hwj.nu. Under
högsommarens helger trafikeras
sträckan Västervik-Ankarsrum oftast av
ett stenkolseldat ångtåg.
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Fyrstjärnig camping närmast Astrid Lindgrens Värld
när du vill bo vid havet - KustCamp Gamleby!

Upptäck alla våra paket - en del veckor
bjuder vi på entrén för hela familjen!

Nybyggt, fräscht, modernt servicehus!
Till sommaren öppnar vår populära
restaurang BAD1.
Fint lagunbad, hopptorn och studsmatta
i badet! Bra husbilsplatser vid vattnet,
även bokningsbara. Trollmor Grimhild
leker med barnen och har guidade turer i
trollparken i Gamleby!
Nu har vi även Segwayuthyrning!
Gamleby har många trevliga butiker. Allt
från second hand till Ica Supermarket
och systembolag. Bra fiske, moderna

Västervik Sommar

GAMLEBY

Den gamla byn

styrpulpetbåtar att hyra.

Du hittar paket och erbjudanden på:

www.campa.se
info@campa.se 0493-102 21

KustCamp Gamleby

Vintage

– barnfamiljens bästa val

Är du måhända sakletare med öga för kuriosa
kap? Gamlebys historiska kullerstensgator rymmer
en imponerande mängd antik-, secondhand- och
loppisställen.

Vill du bo på en fräsch familjecamping
vid havet och ändå ha nära till Pippi? Då
är fyrstjärniga KustCampGamleby smultronstället för dig.

Längs Norrlandsvägen

Semestern flyter på så mycket bättre när det praktiska är välordnat och när både stora och små trivs och har det bra.
Ostkustens fräschaste servicehus
Kustcamp i Gamleby har verkligen ett servicehus i hotellklass.
Det ger Dig högsta standard på Din semester. Modernt och
hållbart med solvärme som dominerande värmekälla till
varmvattnet.
Sagolika äventyr
Kombinationen av just enkelhet, fräschör och komfort i bästa
havsläge är något av KustCamp Gamlebys signum. Här hittar
du bl a en poppis restaurang, ett minilivs och ett anpassat
aktivitetsutbud, mitt i den trygga, småländska sommarhagen. Gamlebyviken har insjötemperaturer i havsvattnet, här

Packa kaffekorgen och följ vikens östra strand
söderut. Kring Casimirsborg väntar fantasieggande hällristningar och en tur upp på Fruberget eller
Örnberget i naturreservatet Segersgärde
erbjuder en oslagbar vy över hav och land.

finns spännande lekanordningar och stora naturytor för ben
som är fulla med spring. Pirriga sagoäventyr med trollmor,
finfint fiske och möjligheten att hyra båtar och segways är bara
några av alla sköna hyss som väntar på den lilla campingpärlan vid Östersjön.
Pssst! Utvalda veckor får hela familjen gratis inträde till
Pippi, Emil & co. Läs mer och boka på campa.se.

Sagor och sägner
Uppe på Garpedansberget väntar en skulpturpark
med en skön samling tomtar, troll och älvor.
På KustCamp Gamleby kan du boka sagovandring
på berget med trollmor Grimhild. Där kan du
även hyra båtar och fiska efter storgäddan
i Gamlebyviken.
vastervik.com

Sommarnöjen

Danssugen? Gamlebys genuina folkpark bjuder
på nostalgisk folkhemsdekor, konserter och
danskvällar. Även i Unos Park vankas det regelbundet musikaftnar, utebio, grillkvällar och andra
sommarnöjen.
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Vilken matkasse
väljer du?
Gamleby

Low cost quality
rooms with seaview
in a rural relaxing
environment

Läs mer och beställ på:
ica.se/gamleby

Alla dagar 8–21
Telefon 0493-102 60
Inspireras på ica.se/gamleby

Linneavägen 6D, Gamleby | www.vartorps-bob-gamleby.se

Välkommen till
Välkommen

till bageriet i Gamleby

• Hemgjord glass
• Fika gärna på vår uteservering

till din matbutik!
Vi har allt för sommarens fester och erbjuder bland annat
catering, sallader, smörgåstårtor och mackor från Linas Skafferi.

Välkommen till
Redovisningsbyrån med
digitala- eller traditionella lösningar

499kr/h

GAMLEBY
Tecknar ni ett 12 månaders avtal
så bjuder vi på bokslutskostnaden

GAMLEBY
- Alltid värt ett besök
intill Gamlebyån

Välkommen

Nyfiken på papperslös
bokföring?

• Nybakat bröd fr. kl 700 må-lö

Linnéa’s

Kristin Håkansson
Auktoriserad Redovisningskonsult
Strandvägen 1 B, 593 30 VÄSTERVIK
Mobil: 070-3820130
www.framtidsbyran.eu
kristin.hakansson@framtidsbyran.eu

0493-513 99

Välkommen
- Alltid värt
ett besök -till
K o n d i to r i & C a te r i n g

Västerviksvägen 2, Gamleby
www.linneas.nu

GAMLEBY
Välkommen till
G A M L E B Ytill
Välkommen
KÖPCENTRUM

Välkom

GAMLEBY
- Alltid
värt
ett besök
- Gamle
Välkommen
till
GAMLEBY
- Alltid
värt ett besök Allt på
GAMLEBY
- Alltid värt ett besök Gamleby

- Alltid värt ett besök Gamleby

För priser & övriga frågor, hänvisar vi till
www.linasskafferi.se eller linasskafferi@gmail.com
Linas Skafferi
Gamleby Centrum, 594 00 Gamleby
Tel. 0493-138 00, 076-118 07 54
linasskafferi@gmail.com • www.linasskafferi.se
Öppettider: Månd-Fred: 9-18 • Lörd: 9-15

SamSax

2014-7-4

Logo

Fiskeriet

Typsnitt: Tr centyry gothic Logga

2014-7-4

Logo

ÖPPETTIDER
Tel. 0493-102 60

Typsnitt: Tr centyry gothic Logga

0493-530 77

Glasögon & Kontaktlinser
Gamleby centrum • 0493-512 88

0493-101 80 Marie-Lo

0493-130 90

0771-405 405

Vattenfronten Blankaholm

Västervik Sommar

BLANKAHOLM

Havsnära

Bo i din egen husbil fem meter från havet. Bo i en enkel havsstuga fem meter
från Östersjön. Bo i din egen båt vid gästbryggan. Fika och äta på Café Vattenfronten, allt hemlagat och hembakat. Spela minigolf, discgolf eller boule.
Eller bara njut av vårt lilla familjära samhälle
www.vibryross.org, eller möt oss på facebook
Café Vattenfronten - ViBryrOssSmåland
Tel. 0490-70206

Pärla vid havet

Det familjevänliga skärgårdsparadiset Blankaholm
ligger halvvägs mellan Västervik och Oskarshamn.
En lummig pärla som lever upp på sommaren och
där navet utgörs av gästhamnen med bryggor, kafé
och planteringar.

Blankaholms lanthandel
ÖPPET
sommar
en:
alla dag
ar
övriga år
et:
mån–lör

Den nygamla lanthandeln med det lilla extra
tel 0490-700 12
www.blankaholmslanthandel.se

BLANKAHOLMS
HANTVERKSMARKNAD
Lördag 4/8 kl 10-16 | Fri entré

Välkomna hälsar Samhällsföreningen, tel. 0490-701 71
välkommen till

Bjursunds Familjecamping
Loftahammar, 0493-612 96
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Medlem av Caravan Club of Sweden

Gästis

Anrika Blankaholms Gästgiveri erbjuder mat och
hotellrum eller små lägenheter och stugor för
självhushåll i en tidlös skärgårdsatmosfär.

Välkommen till SolstadströmBlankaholms Folkets park. Här kan
Du hyra för egna fester eller bara ta en
lugn fikastund. Sök på Facebook.
”Folkets park Solstadström” Vi ordnar
bl.a Midsommardans och valborgsfirande.

Övernattning i Blankaholm kan också ske i
havsstugor och på Blankaholms Naturcamping.
Nära hamnen finns tennisbana, minigolf, boule, flera
lekplatser och en fotbollsplan. Majkasebergets
topp bjuder på fin utsikt och spanar du istället
rakt ned från bryggan kan du få syn på löjan eller
abborren. På korta avstånd från Blankaholm väntar
nostalgiska Hjorteds Mopedmuseum och Mörtfors
Pensionat.

100
HJUL!
100
ÅR
HJUL!
PÅ
100ÅR
ÅRPÅ
PÅ222HJUL!
HJUL!

100
ÅRMC
PÅ
2hela
HJUL!
&&Vimmerby!
Västervik
Vimmerby!
Mopeder
och
från
hela
1900-talet
&
Mopeder
och
hela
1900-talet
Västervik
Vimmerby!
Västervik
Vimmerby!
Mopeder
Mopeder
ochMC
MCfrån
hela1900-talet
1900-talet
Västervik
Mopeder
och
MC
från
hela
1900-talet
Västervik
&från
Vimmerby!

Maj–Sept:
Maj–Sept:
Maj–Sept:
Maj–Sept:
Maj–Sept:
Lör–Sön
klklkl11–17
Lör–Sön
11–17
Lör–Sön
11–17
Lör–Sön
11–17
Lör–Sön kl kl11–17
15
aug
15juni–20
juni–20
15
juni–20
aug
15
juni–20
aug
15
juni–20
aug
Alla
dagar
kl
11–17
Alla
dagar
kl
Alla
dagar
kl
11–17
Alladagar
dagarkl kl11–17
11–17
Alla
Tel.
81
Tel.073-998
073-99818
Tel.
073-998
Tel.
818181
Tel.073-998
073-998181818
Beläget
Belägetmellan
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Beläget mellan Västervik & Vimmerby. Café.

vastervik.com

Ett enkelt liv

Båtliv
Till skärgårdsidyllen Blankaholm kom en gång, enligt
sägnen, drottning Blanka av Namur inseglandes och
gav platsen dess namn. Att drottninglikt glida fram
bland kobbar och skär ger en särskild frihetskänsla.
I gästhamnen, Blankaholms nav, kan du äta mat och
fika, hyra småbåtar, kajaker och kanadensare.
vastervik.com
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LOFTAHAMMAR

SEMESTER I SVERIGES
ALLRA VACKRASTE
SKÄRGÅRD

Söker du den perfekta semesterupplevelsen? Från riktiga svenska hus på
landsbygden till lyxvillor precis vid havet.
SWEEDS erbjuder tjänster av hög kvalitet och många tillägg.
Besök vår hemsida www.sweeds.se för mer information
eller ring oss på 0493-61001.

Skärgårdsidyll

Vill du hyra ut ditt hus? Kontakta oss för gratis rådgivning!

0493-613 30 • 070-235 72 31
Familjevänlig camping i Loftahammar.
Familjecamping vid Havet
Uthyrning av stugor, båtar och kanoter.
30& restaurang.
Minigolf,Tel.
affär,0493-613
vandrarhem

TÄTTÖ HAVSKROG
– Krogen vid havet
tel. 0493-610 10

Loftahammarsutställningen
Loftahammarsutställningen

Loftahammarsutställningen

31/8 – 2/9

2018

0493-610 72 • www.sturesbageri.se

Välkommen till
MarinCenter i
Loftahammar!
www.marincenter.se

Inne i det lilla samhället väntar
butiker och matställen, som till
exempel klassiska Stures bageri.
Hos Loftahammar Tourist Information hittar du information om
boende och aktiviteter. Varför
inte hyra cykel eller båt och se
dig omkring? Det gamla fiskeläget vid Flatvarp ligger bara 1,5
mil bort. I området finns också
många iläggsplatser för kajaker
för den äventyrslystne som vill
se skärgården på nära håll.
Såväl kyrkan som hembygdsgården anordnar musikkvällar
och andra somriga familjenöjen.

Aktiviteter för hela familjen
Loftahammars
Gratis entré
Intresseförening
Läs mer på www.loftahammar.com
info@loftahammar.com
vastervik.com

Aktiviteter för hela familjen
Gratis entré
Läs mer på www.loftahammar.com

Loftahammars
Intresseförening
info@loftahammar.com

En av Västerviks tre golfbanor finns i
Loftahammar. Den omtyckta 9-hålsbanan
erbjuder även en driving range och ett
övningsområde. Klubben hyser likaså
en bana för padeltennis, som är en mix
mellan squash och tennis.

2018

Levande
kustsamhälle

31/8 – 2/9

31/8 – 2/9 2018

9-hålsbana

Stränder och klippbad
Loftahammars förflutna som
badort gör sig ännu gällande.
Vid Hallmare och Tättö väntar
barnvänliga sandstränder och
fiskeläget Flatvarps fina klippor
är en favorit bland solbadare i
alla åldrar.

Gästhamn och
marina

Hamnen med marinan utgör
den naturliga samlingspunkten
om sommaren. Här finns alla
upptänkliga båttillbehör och
service och intill butiken ligger
populära restaurang Sjökrogen.

Rågö
Från Loftahammars
kan du dagligen under
högsäsong ta båten ut
till Rågö, en skärgårdsö
med mycket charm. Här
finns såväl restaurang
som vandrarhem och ett
litet museum.
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MAT OCH DRYCK
MA

Med utsikt över hamnen

Pittoreskt och välsmakande

På den av White Guide rekommenderade krogen
Guldkant äter du lunch likväl som en trerätters
middag. Ta ett glas vin, möt kompisarna för en
drink bland de sköna sofforna eller bara njut av en
krämig latte på terrassen med sagolik utsikt över
hamnen.

Tant Grön är perfekt för dig som går igång på mat
och fika med kvalitet. Mitt i centrala Västervik
ligger kaféet som är lite mer än bara just det. På
den mysiga bakgården kan du bland annat spisa
Tant Gröns läckra räksmörgåsar, hembakade pajer
och smakfulla salladskreationer.”

Sjökanten

Västervik på tallriken

Terrass mot torget
På Gamlebys pittoreska trekantstorg ligger restaurang
Torget 1. Lunchtid serveras
modern husmanskost och
kvällstid vankas internationell
à la carte. Uteservering och
loungebar med spanläge.

Läckert längs vägen

Tapas med variation

Vägkrogen Tindered Lantkök längs E22 norr om
Västervik har hållit humöret uppe hos vägfarare
i ett kvarts sekel och har flera gånger utsetts
till Årets vägkrog. Råvarorna kommer från den
egna och andra av traktens gårdar och många av
rätterna och bakverken är lagade från familjens
receptbok som gått i arv i generationer.

En meny med rätter av alla dess slag, från hela
världens kök, hittar du på app-restaurangen
Pinchos. I tapasformat serveras allt från spanska
quesadillas till asiatiska dumplings, ungersk plankstek och fransk crème brûlée till lekfulla drinkar.
Bordsbokning, menysurfing, beställning och
betalning sköter du enkelt via en app i mobilen.
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vastervik.com

I det gröna

Ett poppis alternativ för uteätare
i skärgårdsstaden är Gertrudsvik
Restaurang & Café, som ligger
inbäddad i grönska i vackra
Gertrudsviks Sjöstad.
vastervik.com

Charmiga restaurang Sjökanten
ligger strax söder om Hasselö Sand,
på ön med samma namn. Sommartid
serveras smakrika skärgårdsbufféer
dagtid och färdigkomponerade
menyer kvällstid – alltid med rikliga
inslag från närliggande vatten, skogar och gårdar. På Sjökanten måste
du alltid boka bord.

Havets läckerheter

Restaurang Fiskeboden i Fiskarehamnen i Västervik är en
uppskattad stadsoas på sommaren för alla som älskar fisk och
skaldjur. Härlig uteservering precis vid vattenkanten.
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BOENDE

Slott till koja
Västerviks Stadshotell

Hotell Guldkant

BEST WESTERN PLUS Västerviks Stadshotell ligger
mitt i centrum och rymmer allt du kan förvänta dig
av ett stadshotell 2018, inklusive ett fint spa. Utöver
Black Rock Grill, där du själv grillar ditt kött på en
glödhet stenplatta, och Vinterträdgården där det
serveras lunchbuffé till vardags, väntar även en bar
med mer än 120 olika sorters whisky. Till de många
hotellpaket som erbjuds hör Familjemys, Bara Vara
och Tjejweekend med spa och shopping.

Hotell Guldkant drivs av ägarna bakom den fram
gångsrika västerviksrestaurangen med samma
namn. Ett modernt och smakfullt designhotell med
smarta self-service-lösningar som håller priserna
nere utan att tulla på det som verkligen betyder
något. Ett bra val för medvetna resenärer som
föredrar absolut cityläge, inspirerande design,
snabbt WiFi och schyssta priser.

Gränsö slott, sid 42.

Centralhotellet
Hotell Park
Charmiga, familjeägda Hotell Park är
ett prisvärt boende mitt i Västerviks
äldre kvarter, bara ett stenkast från
järnvägsstationen och med butiker,
restauranger, skärgårdsbåtar och
nöjen runt knuten. Här väntar trivsamt
inredda rum med knarrande golv,
tjocka och sneda väggar, blommiga
tapeter och med utsikt över parken
eller den lugna trädgården. Cykel
finns att hyra.
70

Precis som namnet antyder
ligger Centralhotellet centralt – strax invid järnvägsstationen. Det är Västerviks
äldsta familjeägda hotell,
som kombinerar storhotellens bekvämlighet och standard med det lilla hotellets
charm och omvårdnad. Ett
trestjärnigt boende med rum
i olika kategorier och med
frukostmatsal, bar och bastu-relax. Här erbjuds även
golf- och bröllopspaket.

Tobo Bed
& Breakfast
Bo hemtrevligt och charmigt
mitt i Västervik! Ett unikt, personligt boende med sekelskiftescharm, bara ett stenkast från
centrum, tåg- och busstation.
Det finns tre mysiga sovstugor och den gemensamma
storstugan rymmer kök, två
badrum, tv-rum och bibliotek. I
den stora, lummiga trädgården
väntar utemöbler, hängmatta
och spel. Perfekt för er som
uppskattar ett centralt men
lugnt läge och rum med gammaldags charm.
vastervik.com/bo

Hasselö
Vandrarhem

Vill du stanna över natt på
Hasselö, skärgårdens största
och mest levande ö, erbjuds
hemtrevligt boende på året-runtöppna Hasselö Vandrarhem. Här
i den pittoreska gamla byskolan
bor du i ljusa och fräscha rum
med skogen, havet och skär
gårdens längsta sandstrand runt
knuten. Kommer du i grupp kan
ni hyra hela huset, med eller
utan helpension. Koppla av i den
lummiga trädgården, grilla eller
låna något av husets alla utespel
och umgås.
vastervik.com/bo

Charlottenlund
Bed & Breakfast
Vad sägs om att vakna till
doften av nybakade frallor?
Nära Loftahammars hamn,
ovanpå populära Stures Bageri,
Café & Restaurang, bor du i
ljusa rum och intar frukosten på
glasverandan. Härifrån tar du
enkelt båten över till Rågö eller
ger dig ut på tur i Vindåsens
vackra naturreservat. Under
golfsäsongen erbjuder Charlottenlund boendepaket med
greenfee på Loftahammars GK.

Slottsholmen
I maj återuppstår den gamla,
klassiska sommarrestaurangen
Slottsholmen i helt ny, fräsch
tappning. Björn Ulvaeus står
bakom satsningen på Slottsholmen där det öppnas en
restaurang och boutiquehotell.
Med en fantastisk utsikt över
havet och gästhamnen serveras
här god mat och dryck både i
restaurangen och på den stora
uteserveringen. Blir man sugen
på att stanna över natt finns
Björn Ulvaeus Mamma Mia-svit i
etage att boka, högst upp under
stjärnorna på Slottsholmen!
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SHOPPING

Stadspuls

Västerviks egen high street heter Storgatan. Det är här samt
på den korsande Bredgatan och kring Spötorget som du
hittar alla de kända kedjorna, men också en avsevärd samling
unika småbutiker och skönt kaféhäng. Strosa även bort till
Västra och Östra Kyrkogatan för fler guldkorn som höjer shoppingpulsen. Andra handelsmagneter är den långa infarten till
Västervik vid namn Allén samt Ljungheden, med flera fyndiga
lågprisvaruhus och outlets.

Inredning

Gränsö Slottsljusstöperi

En uppmärksammad trendbutik
i närheten av Galleria Storgatan,
med kläder och skor för dam,
herr och barn. Här finns även inspirerande inredning och noga
utvald design.

Älskar du att inreda ditt hem?
Då får du inte missa Boligheter,
Moore, Formbar - tre trendkänsliga butiker i city med ett
personligt urval av möbler och
inredningsdetaljer.

Omsorgsfullt handstöpta stearinskapelser tillverkas och säljs i
en historisk byggnad på kulturområdet Kulbacken. Av Gränsö
Slottsljusstöperi har såväl
Kungen som Mikael Bindefeldt
handlat ljus till sina fester.

Ett genomtänkt sortiment av såväl klassisk som
nyskapande inredning. Affären på Rådhusgatan
rymmer också gamla byggnads- och inredningsdetaljer som ger den rätta känslan när du renoverar.

vastervik.com

I Västervikstrakten finns många dragplåster för antik-, loppis- och secondhandbitna, såväl i som utanför stan.
Surfa in på second hand- och loppisguiden på vastervik.com/ secondhand
och lägg upp en rundtur som förenar
såväl skattjakt som äventyr och hållbar
shopping.

Ogräs

Hos Magnus & Eva
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Secondhand-guide

vastervik.com

Erik Hultgrens Bokhandel
I den här anrika boklådan på Storgatan tillhandahåller gärna den kunniga och engagerade
personalen semesterläsning för alla smaker.
En välfylld och trivsam skattkista för bokälskare.
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UTFLYKTER I REGIONEN

Korta avstånd,
stora äventyr

Astrid Lindgrens Värld

© Astrid Lindgrens värld

I Vimmerbys sagolika temapark får ni träffa Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer och uppleva
hur de välkända berättelserna kommer till liv. I närheten väntar även kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs,
där ni kan besöka välmatade utställningar, titta in i författarinnans barndomshem, uppleva prunkande
tematrädgårdar och njuta av småländska smaker.

Martha Wägéus

Filmbyn Småland

Bullerbyn

Ingebo Hagar

Barnfilmbyn i Mariannelund visar
hur det gick till när Emil, Pippi,
Ronja och de andra blev film. I
en interaktiv filmstudio kan unga
göra egna filmer.

I söta Sevedstorp i Pelarne
socken växte Astrid Lindgrens
pappa Samuel August upp och
här spelade man in filmerna om
Bullerbyn 1986-87. Hoppa i höet,
klappa djur och fika i
lagårdskaféet.

En by för alla åldrar, 5 kilometer
söder om Vimmerby. Ät i ekocaféet/restaurangen, möt KRAVgårdens djur, handla i gårdsbutiken, vandra i skog och mark eller
bo över natt på gården.
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Genuina
grannskärgårdar

Söder om Tjust ligger paddelparadiset Misterhults skärgård. Den
som istället sätter kurs norröver
glider in i östgötska Gryt och S:t
Anna. Oavsett färdriktning finns
här gott om genuina fiskesamhällen och öar för bad och sol.
vastervik.com

Store Mosse
Nationalpark

I Sveriges största myrmark
söder om Lappland, på det
småländska höglandet, kan ni
besöka naturum Store Mosse,
vandra med snöskor på mossen, spana på fåglar och
mycket mer.

Nils Holgerssons
Värld

Se Sverige i miniatyr, klättra
mellan trädtopparna i äventyrsbanan, testa trampbilsbanan,
laserskjutbanan, minigolfen och
hoppkudden. Nils Holgerssons
äventyrspark i Södra Vi är både
lärorik och kul.
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Här blir sagor
verklighet
Ta med familjen till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby!
Här finns de flesta platser som Astrid Lindgren
berättade om i sina böcker och i dessa sagolika miljöer
spelar vi dagligen upp scener ur berättelserna. Efter
föreställningarna fortsätter det roliga, då kan alla barn
träffa karaktärerna och leka på den plats som alldeles
nyss var en scen. Och säg den unge som inte vill se sig
om i Villa Villekulla med Pippi Långstrump eller åka
rutschkana med självaste Karlsson på taket.

Börja äventyret på: www.astridlindgrensvarld.se

Åbro Original Alkoholfri

Det var här allt började …

GÖR ETT BESÖK PÅ SVERIGES
ÄLDSTA FAMILJEÄGDA BRYGGERI
Lär känna vår historia och få inblick i vår produktion.
Välkommen på en guidad tur!

Välkommen till Astrid Lindgrens Näs
Astrid Lindgrens Näs är platsen där Astrid Lindgren föddes för mer än 110 år sedan. Här kan du lära känna
Astrid Lindgren och besöka hennes barndomshem som hon själv återställt i det skick det var när hon föddes och
växte upp. I upplevelseutställningen Hela världens Astrid Lindgren möter du berättelsen om Astrid Lindgrens liv
och gärning. Här finns även andra utställningar om, eller med, anknytning till Astrid Lindgren. Platsen Näs binds
samman med trädgårdarna som bjuder på såväl skönhet, konst som kunskap.

Prästgårdsgatan 24, Vimmerby. Telefon +46 (0) 492-56 68 00 www.astridlindgrensnas.se

Ölprovning • Restaurang • Butik
För mer information besök www.abro.se.

Följ oss gärna på instagram @abro_bryggeri och facebook.com/AbroBryggeri.
www.abro.se

Vi erbjuder
boendepaket
tillsammans
med biljetter till
Astrid Lindgrens
värld!

Oavsett om du är en liten
eller stor familj....

får du alltid ett bekvämt boende hos oss, det tillsammans med
gym, pool, minigolf och restaurang på samma område.

Smaka

Välkommen till Vimmerby
0492-167 00 | www.hotellronja.se

på Oskarshamn

www.vimmerbyadventure.com

Äventyret börjar hos Nils Holgerssons Värld

Motorns Dag
4 & 5 aug 2018

23 juni - 19 augusti 2018 alla dagar 10:00 - 18:00
Käbbo 110, Södra Vi, Vimmerby Lat: 57.73312 Long: 15.76027

Välkommen till oss
på Föllingen Hotell
Hos oss finner du prisvärt boende, endast
40 minuter från Astrid Lindgrens Värld

Övrigt om
Målilla Motormuseum, se www.malilla.com

Mer info hittar Ni på:

www.follingenhotell.se

Astrid
Lindgrens
Värld

Många tycker att hav, skärgård och den
genuina småländska naturen och när
heten till Blåkulla ger en magisk känsla.

D

et finns mer att smaka på i
Oskarshamn. Exempelvis praliner
och bakverk signerade Världens
bästa konditor. Nilssons konditori
har utvecklats till ett populärt besöksmål
i takt med konditor Anders Oskarssons
tävlingsframgångar. Senast blev han utsedd
till Världens bästa konditor. Så många
smakupplevelser finns det gott om!
Smakar gott gör också den strategiska
placeringen vid kusten. Astrid Lindgrens
Värld, Glasriket och Ölands stränder finns
en timme bort. Dessutom ligger Gotland
och legendomspunna Blåkulla, Blå Jungfrun,
bara några sjömil bort. Nära till allt, alltså!

Västervik
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Blåkulla

Färja
till
Öland

Öland
Glasriket

Kalmar

Boka ditt boende på oskarshamn.com
Attraktiva Oskarshamn
attraktivaohamn

#OSKARSHAMN

Attraktiva Oskarshamn

DÖDERHULTARMUSEET
Döderhultarn är en av Sveriges mest
berömda träskulptörer. Med humor
och stor medkänsla skildrade han
livet i Småland kring förra sekelskiftet.

Res på Nordens
längsta smalspår

grytsvarvhotellkonferens.se
www.grytsvarv.se

0123-128 06

Museet ligger i centrala Oskarshamn
och är öppet året om.
Besök www.oskarshamn.se för mer
information.

Upplev en tågresa från förr! Res på den unika och natursköna järnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Den sju
mil långa banan är förklarad som byggnadsminne.
Tågtrafik under 2018: dagligen 2/7-19/8 samt tis-, torsoch lördagar 19/6-30/6 (ej 23/6) samt 21/8-8/9.
Upplysningar: smalsparet.se, facebook.com/smalsparet
Hultsfreds turistbyrå, telefon 0495-24 05 05
Verkebäck station, telefon 0490-230 10 (trafikdagar)

SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN HULTSFRED –VÄSTERVIK

!
est
varje dag
– skördef
en öppen
Djurpark mber 2018 • Påsk
te
April – Sep

• Djurpark och stugby Öppet dagligen 28/4–2/9 2018
• Hela anläggningen
Öppen dagligen 16/6–19/8 2018

• Nöjespark och karuseller
Fri åkning

Sveriges

de
ombinera
största k

Djur– och

Nöjespark

Boka
stuga på

• Äventyrs/upplevelsebad
Tempererade bassänger

NYHETER 2018
• Monkey World
• Guidade aktivitetsturer 16/6–19/8 2018

www.olandsdjurpark.com

Upplevelse
för hela familjen
nära brofästet
på Öland!
Se säsongsutbud på
www.olandsdjurpark.com

Umeå

Östersund

Stockholm
Göteborg

Boka nu!

– din upplevelse på Ölands djurpark

Tel: 0485-392 22
info@olandsdjurpark.com
www.olandsdjurpark.com
Sweden

Kalmar
Malmö

Följ oss på

Ölands
Djurpark

VARMT VÄLKOMMEN
TILL OSS PA DAGS!

Lördag - söndag 18-19 augusti
www.sportbilsdagen.se

• FÖRSÄLJNING
• TILLBEHÖRSBUTIK
• SERVICE
• REPARATIONER

Tenngatan 4, Norrköping
Telefon 011-16 88 16
www.dags.se

FRI ENTRÉ!

Upplev Sveriges största
konstglassamling på
glasmuseet i Boda glasbruk!
Glasblåsning i hyttan!
Shopping! Fika!
Storgatan 5 , 360 65 Boda glasbruk
0471-249360, www.theglassfactory.se,
info@theglassfactory.se

VÄLKOMMEN

Söderköping & S:t Anna skärgård
www.soderkoping.se/turism
www.vimmerbyadventure.com

NÄSSJÖ
UTFORSKA, VANDRA, UPPLEV

Äventyret börjar hos Nils Holgerssons Värld

WWW.FLYGVAPENMUSEUM.SE

23 juni - 19 augusti 2018 alla dagar 10:00 - 18:00
Käbbo 110, Södra Vi, Vimmerby Lat: 57.73312 Long: 15.76027

Välkommen till Europas längsta zipline, totalt 16 stationer med 4 km linor djupt inne i skogen.
Fritt inträde till parken och gratis parkering. Mer information om Zipline och andra äventyr finns på vår hemsida:

www.swedenzipline.com

Tidernas sommar i
Friluftsmuseet Gamla Linköping
www.gamlalinkoping.info

Nässjö turistcenter
Tel. 0380 - 51 82 85, www.nassjo.se/turism

Foto: Daniel Breece

Foto: Daniel Breece
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LUCERNAFJÄRDEN
VI HAR ETT STORT UTBUD AV GRILLAR, SOMMARMÖBLER, POOLER,
LEKSAKER OCH MYCKET MER!
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VÄSTERVIK RESORT
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LYSINGSBADETS
GOLFBANA

ISHALL

VÄSTRALUND
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LUDVIGSDAL

KARSTORP

KVÄNNAREN
Aspagården

6 Gränsö Slott

11

16 Stegeholms Slottsruin

21 Västervik Teater & Konferens

2

Biograf

7

12 Skärgårdsterminal

17 Systembolaget

22 Västervik Tourist Center

3

Båtsmansgränd

8 Minigolf

13 Smalspårsjärnväg

18 Unos torn

23 Kommunhus

4

Bökensved idrottsplats

9 Resecentrum (buss, tåg, taxi)

14 Stadsbibliotek

19 Wimmerströmska gården

24 Västerviks Museum

5

Gotlandsterminal

15 Stadsparken

20 Västervik Resort

25 Västerviks Sjukhus

VIKTIGA
TELEFONNUMMER

Livsmedelsbutik

10 S:t Petri kyrka

POLIS
114 14

S:ta Gertruds kyrka

Din officiella guide för en fulländad vistelse hittar du på

vastervik.com
SOS Alarm
112

SKÄRGÅRDSSTADEN I SMÅLAND

S

ÖRBÄCKEN

1

DU ÄR HÄR / YOU ARE HERE

Järnvägsgatan 37, Högsby • Kolvägen 13, Vetlanda • Öppettider: Mån–Fre 10–19 Lör–Sön 10–16
/karlsson.se
@karlssonvaruhus • Se fler erbjudanden på www.karlsson.se

TOURIST

CENTER

11

KOMMUNHUS

G OTLAN D STE R M I N A L

VI HA R ALLT
FÖR AT T GÖRA
SOM M AR EN
TI LL EN FEST!

7

GAMLA NORR

Vårdguiden
1177

Taxi
0490-373 00

Västerviks kommun
0490-25 40 00

THE ARCHIPELAGO CITY IN SMÅLAND

In Västervik, everything starts and ends by the water. Our world unique archipelag

NYNÄSHAMN - VÄSTERVIK - OSKARSHAMN - VISBY

GOTLAND

Västervik Sommar

VÄSTERVIK
GOTLAND

som jorden runt på en ö
I sommar kan du resa Västervik - Visby perioden juni – augusti. Du hittar båtbiljetter från
195 kr/enkel. Vi har också prisvärda bilpaket som gäller för upp till
5 personer. Förutom båtbiljetter hittar du Gotlands största
utbud av semesterboende på vår hemsida.
Välkommen ombord!

www.destinationgotland.se
vastervik.com/gotland
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Gotland

Lummelundagrottan

Unikt boende
innanför
ringmuren
T
COME FOR YOURYB-ES
EVER!

Några kilometer norr om Visby väntar Lummelundagrottans underjordiska mystik med 400 miljoner
år gamla grottsalar, märkliga fossiler och vackra
droppstensformationer. De första att lyckas ta sig in i
grottan var tre äventyrslystna ”sorkar”. Året var 1948
och sedan dess har över 4 miljoner besökare fascinerats av Lummelundagrottans magiska värld.

Romateatern

Unikt boende
innanför ringmuren
Hansestaden Visby

DAY AND NIGHT PART

Visby, rosornas och ruinernas stad, har fascinerat
besökare i alla tider. Strosa runt i det levande
världsarvet innanför ringmuren och kika på guldoch silverskatterna i Fornsalen.

I Roma klosterruin kan man under
sommarkvällarna uppleva klassisk teater i kalkstensvalven från
1100-talet. För att fira Bergmans
100-års jubileum 2018 sätter
Romateatern tillsammans med
Dramaten upp en dramatisering av
Sommarnattens leende, Bergmans
första internationella filmsuccé. Pjäsen har premiär
den 27 juni och spelas fram till augusti.

Fårö
0498-29 12 30 | www.hotelhelgeand.se

De kritvita sandstränderna och de imponerande
raukfälten gör Fårö till ett av Gotlands populäraste
besöksmål. Här ligger också Bergmancenter, som
är en hyllning till Ingmar Bergmans livsverk. För en
200-kronorsedel med mästerregissören själv på
får du inträde till centret och något gott på Café
Smultronstället. Föredrar du kanske bageriet Sylvis
döttrar eller kultiga Kutens Bensin? Det senare är
en gotländsk mix av bilkyrkogård, rauk’n roll och
crêperie.

Bungenäs
Ett tidigare kalkbrott och militärområde är norra
Gotlands trendhäng #1. På Bungenäs är biltrafik
förbjuden men lammskockar vanliga. Ät mat, fika,
se på konst, slappa på stranden eller övernatta. Då
och då arrangeras konserter.

Cykla Gotlandsleden

KALLISVISBY.SE

Ge dig själv en cykelutmaning
på klassisk mark. Havsbrisen,
de kalkvita grusvägarna, det
sällsamma landskapet och det
intensiva ljuset bidrar till den
sköna kontinentala känslan.
vastervik.com/gotland

Kneippbyn
En vattenpark, det riktiga Villa Villekulla från
Pippi-filmerna, åkattraktioner, guldvaskning och
en massa annat skoj roar små och stora barn på
Kneippbyn Sommar- & Vattenland i Visby.

Medeltidsveckan

I nådens år 2018 anordnas
Medeltidsveckan på Gotland för
trettiofemte gången. Marknader,
tornerspel, gästabud, gatuteater,
hantverk, eld, föreläsningar och
gyckel. Alltid i vecka 32.

Furillen
Lilla karga halvön Furillen är
omtalad för sin säregna natur. I
det nedlagda kalkstensbrottets
fabriksbyggnader ligger numera
Fabriken Furillen – ett designhotell med prisad restaurang.
91

Västervik Sommar

VÄSTERVIK
GOTLAND
EN OAS I
VISBYS
UTKANT!
Hej! Visbys härligaste utflyktsmål

med restaurang, stenugnsbageri och
gårdsbutik. Trädgård med lekskog,

re:book antikvariat, Art Jam/konst för barn,
arkitektur, fest och musik!

Kvällsöppet!
Helgrillat lamm och kvällsmeny.
Öppet hela året! Juni-aug varje dag.

För öppettider & evenemang: www. levakungslador.se Toftavägen 20, Visby

Västervik + Gotland

= skönaste sommarkombon!
Välkommen till Romateatern
Sommaren 2018 kommer Romateatern, i samarbete med Dramaten, att
sätta upp Ingmar Bergmans Sommarnattens leende. Föreställningen
kommer att spelas i Roma klosterruin som är Sveriges erkänt vackraste
sommarscen mitt på Gotland. Shakespeares ande svävar oroligt och
ömsint över de fint utmejslade Bergmankaraktärer som jagar efter
kärleken i de lummiga trädgårdarna bakom ruinvalven
Mer info hittar Ni på www.romateatern.se

Skärgårdsklippa eller rauk i sommar?
Båda, säger vi! Snabbaste vattenvägen till Gotland går via Västervik
och gör det lätt som en plätt att kombinera två av Sveriges
grymmaste sommardestinationer.
När du tar Destination Gotlands färja mellan
Västervik och Visby förvissar du dig om möjligheten
att uppleva en svensk sommarsemester ”extra allt”.
Å ena sidan småländska kohagar och tjärdoftande
skärgård. Å andra sidan högresta raukar och djupa
äventyrsgrottor. Och på båda sidor om vattnet kryllar
det av kul kultur, naturliga äventyr och prima bad.

För att inte tala om alla mysiga fik och krogar, unik
shopping och pulserande after beach!
Kopplingar, kontraster och komplement mellan
skärgårdsidyllen och gudarnas ö saknas inte.
Kombinera dina alldeles egna sommarfavoriter!
vastervik.com/gotland

Västervik och Gotland – en svårslagen kombo för dig som både vill ta det lugnt på semestern och
känna kittlande sommarpuls. För sommarens turlista, se destinationgotland.se

FOTO: MALIN VINBLAD

Välkomna till oss på
Gåsens Björklunda B&B

STARTA SEMESTERN
MED BÄSTA LÄGET!

Här bor ni i väl inredda rum med dubbelsäng/
enkelsäng.
Man kan också välja att bo i lägenhet eller lite
enklare på vårt vandrarhem.
Oavsett vilket val ni gör så sover ni gott.
Vi har även en matsal, konferensutrymmen
och en skön lounge att koppla av i.
Icke att förglömma en härlig trädgård.
Sommartid har vi vår servering öppen med
lättare mat och gott fika.
Vill Ni fira bröllop, ha fest eller konferens hos
oss, välkommen att höra av Er!
För bokning: info@gasensbjorklunda.se
eller ring 0498/49 70 09

SJÄTTE
NATTEN

GRATIS!

www.gasensbjorklunda.se

Lummelunda Vandrarhem
& Stuguthyrning
Tel. 0498 273043, www.Lummelunda.se
lummelundavandrarhem@telia.com

Använd koden: NATT GRATIS

CLARION WISBY
®

Måste bokas senast den 31 maj 2018
på vår webbsida.

En lyxigare känsla!
212 hotellrum
Konferens & festvåning
Selma City Spa Wisby
Kitchen & Table by
Marcus Samuelsson

IRMAS·�

HANTVERK & HOVEN DROVEN
Bed & Breakfast • EKEBY · Mitt På GOTLAND

fb:Irmas Hantverk, 070 290 47 21, www.irmashantverk.se

NÄRA TILL ALLT! PÅ VISBY STRANDBY bor du både vid havet
och alldeles i närheten av Visby ringmur. Sköna platser för husbil,
husvagn eller tält där du njuter av solnedgången. En magisk
upplevelse är att sova i våra unika glampingtält. God komfort och
en spännande inredning i orientalisk stil. Söker du ett bekvämt
boende med havskänsla rekommenderar vi våra stugor.
Stora eller små – alla med en altan, perfekt för att avnjuta en
härlig middag till havets brus. Från våra villavagnar är det bara
ett stenkast till stranden. Bästa läge för ett morgondopp!

Bondarve Lamm & Hantverksgård

Se vårt erbjudande som gäller tom 31/5 -18.
Solnedgång ingår också!
MER INFO OCH BOKNING:

WWW.VISBYSTRANDBY.SE

0498-21 21 57
VI ÄR BÄST PÅ SOL OCKSÅ!

Prisbelönad Lammgård med genuint hantverk beläget på 
Gotlands vackra sydostkust. Du hittar oss också på
Medeltidsveckan i Visby, där vi skapar stämning och sprider
hantverk varje år. För våra högkvalitativa lammskinn och naturliga
produkter är vi utnämnda ”Årets Gotlänning” 2015 och 2017.

Bondarve Lamm & Hantverksgård
0498-48 30 63/070-743 21 44 , bondarve.com

En upplevelse av landet
BOENDE
Hyragotland.nu

”Som hemma fast bättre”

Öppen gård 17 km från Visby. Djur • lek • lunch i en härlig miljö
http://kaldhagegard.se 070-144 19 09

Öppet alla dagar 18-02
0498-21 66 55 | www.gamlamasters.com

Boka ditt semesterboende vid havet!
Vi hjälper dig att hitta boende på hotell,
resorts, stugbyar, camping eller vandrarhem i
Sverige, alltid med max 1 000 meter till havet.
Se resetips och boka på
bovidhavet.com eller
ring 0498-29 03 50.

VÄSTERVIK
GOTLAND
vastervik.com/gotland

Stugby | Camping |
Restaurang | Minigolf
Livsmedelsbutik | Utomhuspool
Grupper | Barnvänlig strand
Handikappvänligt

Gotlandståget,
ångtåget mitt på ön!

Bo mitt på
Gotland och
upptäck hela
Gotland.

Ett prisvärt B&B.
0498-508 30 • www.brukshotellet.org

Mellan Dalhem och Roma rullar
Gotlandståget. Gamla lok och
vagnar från öns gamla järnvägar
upprä�håller trafiken på en
smalspårig museijärnväg. I Dalhem
finns järnvägsmuseum, bu�k, café
och vagnhallar. Tidtabell finns på:
www.gotlandstaget.se

FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG

ETT SEMESTERPARADIS
PÅ ÖSTRA GOTLAND

Östergarn

Strand

Sandviken

Camping & Vandrarhem
Restaurang & Ställplatser för husbil.
Tel: 0498-52 395 - www.ostergarnstrand.se

Boka på webben!

Gothem, Slite, 0498- 340 11
www.aminnefritid.se, info@aminnefriitd.se

DIN OFFICIELLA
VÄSTERVIKSGUIDE

Fängelset Hotell & Konferens

– ett boende mitt i staden där frukost och
middagsmål ingår i ditt boende.
(Särskilda villkor kan förekomma)
Vi erbjuder ett boende mitt i staden med egen parkering, en stor egen
innergård med centralstationen som närmaste granne och ett eget mikrobryggeri.

vastervik.com
ÖPPETTIDER
TOURIST CENTER

Ska eller har ni åkt med Gotlandsbåten får ni 10% rabatt* på ert boende
hos oss. Vi har även sen incheckning för de som kommer mycket sent. Erbjudandet gäller vid uppvisande av giltig båtbiljett och gäller endast samma
dag för avgång eller samma dag för ankomst med båten.

JANUARI – APRIL
Vardag 10-16, lunchstängt 13-14.

Besöker du Västerviks skärgård får du 12% rabatt* på ditt boende hos
oss mot uppvisande av en båttursbiljett eller ett kvitto på inköp av något i
Västerviksskärgård och erbjudandet gäller endast gäster boendes hos oss
och rabatten går endast utnyttja så länge man är incheckad hos oss.

MAJ
Vardag 10-17, lördag 10-15.
JUNI – AUGUSTI
Vardag 09-18, lördag 10-15,
söndag 10-15. Midsommarafton 10-15.

Ska du jobba i Västervik under sommaren – Vi har lösningen. Ring oss så
berättar vi mer hur vi hjälper företag med deras boende under hela året.

SEPTEMBER – DECEMBER
Vardag 10-16, lunchstängt 13-14.
Avvikande dagar, se vastervik.com.

FÄNGELSET
HOTELL & KONFERENS

Fängelset Hotell och Konferens
Fängelsetorget 1, 593 31 Västervik
+46 (0)76-136 89 66
info@hotellfangelset.se, www.hotellfangelset.se

* Erbjudande i denna
annnons gäller endast
bokningar gjorda hos oss
eller via vår hemsida
www.hotellfangelset.se

VÄSTERVIK TOURIST CENTER
Stora Torget 4, Västervik, 0490-875 20
turist@vastervik.com
vastervik.com
facebook.com/visitvastervik

#västervikresort #upplevelserpåriktigt

Telefo n 0490-25 80 00

vaster vikresor t@vaster vik.se

vaster vikresort.se

