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ARCHERY TAG
BUMPERBALL

GOKART
PAINTBALL

För mer info www.action-center.se

BOKA EVENT
Kör gokart eller spela

något av de actionfyllda
sporterna Archery Tag, Bumper Ball eller Paintball!

 

Från 4 personer, se vårt utbud, lediga tider &
lägg Er bokningsförfrågan på vår hemsida!lägg Er bokningsförfrågan på vår hemsida!

DROP IN ÖPPET
Juli & Augusti (t.o.m. v32)

10:00 - 20:00

Juni & Augusti (fr.o.m. v33)
Ons, Tors, Fre 17:00 - 20:00

Lö, Sö 12:00 - 20:00
Se hemsidan för öppettiderna iSe hemsidan för öppettiderna i April &

Maj samt September & Oktober!

DROP IN GOKART
Ett race är 8 minuter långt & vi ger Er
all utrustning Ni behöver använda :-)
 

Låg hastighet, 5 hk, 95 kr
Minigokarts från 6 år & minst 115 cm =>
Från 8 år & en minsta längd av 125 cmFrån 8 år & en minsta längd av 125 cm
körs nedan standardgokarts.
 

Mellan hastighet, 7 hk, 115 kr
För ungdomar från 12 år & 135 cm.
 

Hög hastighet, 9 hk, 135 kr
För vuxna & ungdomar från 15 år & 150 cm.För vuxna & ungdomar från 15 år & 150 cm.
 

Prestanda gokarts, 15 hk, 225 kr
Från 18 år & 150cm. Kvalifikation krävs, en
varvtid under 42 s på Hög hastighet.
 

OBS, bokningar går före drop in!
Se bokade tider i kalendern på hemsidan:Se bokade tider i kalendern på hemsidan:
action-center.se/kalendrar.html

<= QR kod till Action Center
på Google Maps! 
Videgrensgatan 10
593 32 Västervik

Vi kör med de säkraste & mest påkostade
gokartarna från världsledande Sodikart!



 
 
 

sommar, sol & semester
I vår butik finns en underbar Fisk & Delidisk med manueull betjäning.  

Vi har ett brett sortiment med fokus på lokalt och eko. I vår entré har vi  
kundtjänst med Post & Spel. Vill du ta en glass eller fika är du välkommen till 
vårt Café. Stort sortiment av grillar och tillbehör. Vi har allt för sommarens 

upplevelser, matstunder & festligheter. Välkommen! 
 

Bageri Deli Fisk Butikslagat Online Café Frukt & Grönt

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

Öppet alla dagar

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

Deli/Fisk              0490-56 68 34
Hem & Fritid       0490-56 68 95

  

Vi vill göra  
din semester 
lite enklare.

Handla online

Hemleverans eller 

hämta i butik,  

samma låga priser  

som i butiken

maxivastervik.se

Vår Kallskänk erbjuder matiga  
mackor, sallader, festliga  
smörgåstårtor för fina  

sommarstunder  
och utflykter.
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VÄSTERVIKS  
TURISTBYRÅ

Rådhuset, Stora torget 4  
Västervik

0490-875 20
turist@vastervik.com
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Formgivning: Kristina Franzén 

Tryck: V-TAB, Vimmerby 

Med reservation för feltryck.  
Hela denna broschyr är en annons.



www.hotellpark.se

Med
kärlek och omsrog

En härlig frukost gör susen när du är på resande fot.
Känner du dig som hemma hos oss är det pricken över i:et.

Så vi har tänkt. Mysigt, ombonat och som hemma. 

S O M  H E M M A

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

Mitt i Småland 
- nära upplevelser

Stugor&
camping

Sure Hotel by Best Western Centralhotellet 
Brunnsgatan 23  •  Tel. 0490-895 50 

www.centralhotellet.com  •  info@centralhotellet.com

EN PLATS ATT NJUTA PÅ!

WWW.GRANSO.SE | 0490-824 30

Resort, spa, badplats,  
café, restaurang,  
parker & rosarie, 

lyxigt hotell vid havet.

HHHH

Gränsö slott



B W  P L U S  Vä s t e r v i k s  S ta d s h o t e l l
Check in at BW Plus Västervik Stadshotell

follow us!s ta d s h o t e l l e t . n u
@ va s t e r v i k s s ta d s h o t e l l
#västerviksstadhotell

Stadshotellet mitt i skärgårdsstaden
Vårt fyrstjärniga och svanenmärkta hotell hittar du på Storgatan, i 

ett lugnt läge bara hundra meter från havet och Västerviks livliga 

strandpromenad. Varmt välkommen!

PS. Du får alltid bästa pris vid bokning direkt hos oss.

Modernt och lugnt, öppet dygnet runt. Bo mitt i pulsen! 

Stor frukostbuffé med lokal touch. Även drop-in! 

Vällagad mat och personlig service. Gustawas Kök & Bar! 

Relax, spa och träning. Besök Skönare Liv! 

Möten, konferens och bröllop. Västerviks bästa utsikt!

 

 

 

 

 



Det är mysigt att bara strosa 
runt i Västervik och att slå 
sig ned på en brygga.
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VÄSTERVIK. Välkommen till 
Västervik – som två år i följd blivit 
utsedd till Årets sommarstad i 
Sverige!

Pärlan vid ostkusten är sedan 
länge en härlig semesterfavorit 
för många och kan nu titulera 
sig som besöksmål nummer ett i 
landet under årets varmaste och 
skönaste månader.

Den idylliska stadskärnan med 
sin 1700-talsbyggnation, kuller-
stenar och mysiga gränder lever 
verkligen upp sommartid – full av 
uteserveringar, goda shopping-
möjligheter och chans att mitt i city 
sätta sig på en brygga med fötterna 
i havet och en glass i handen. 

Kanske från populära Bosses 
Glassbar, som öppnade i fjol.

Njut av vyn under en prome-
nad längs Strandvägen ut mot 
ABBA-stjärnan Björn Ulvaeus 
hotell Slottsholmen och Stege-
holms Slottsruin. Här ligger också 
Myntbryggan – en av Västerviks 
populäraste badplatser endast ett 
stenkast från Stora Torget. Lägg  
till ytterligare några minuters 
gångväg och du kommer till när-
maste klippbadet Lögarbergen.

Endast fem kilometer från  
centrum ligger halvön Gränsö. 
Här går det att kombinera vandring 
med bad från både klippor och 
stränder – och Gränsö slott erbjuder 

Somna till vågornas kluckande, med vattnet som granne i det flytande hotellet. 
Kommer du med båt finns bryggplats alldeles intill.

Skärgårdsstaden 
i Småland
 Välkommen till Årets sommarstad 2020 & 2021

1700-talskvarter mitt i city.
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lyxig relax i form av spa och hotell 
beläget några meter från havet. 
Omgivningen är så fin att till och 
med de värsta badkrukorna blir 
sugna på ett dopp i Östersjön.

Barnens favorit är upplevelse-
badet inomhus i Västervik Resort. 
Den femstjärniga campingen är 
Nordens till ytan största camp-
inganläggning. Där kan du bo i 
husvagn, husbil, tält, stuga, villa-
vagn och i studiolägenheter. Från-
sett sköna bad både ute och inne 
finns bland annat äventyrsgolf och 
Västerviks största lekplats. Även 
i city är det som upplagt för stoj 
och bus i Stadsparkens lekplats.

I Tjust vackra skärgård finns 
inte mindre än 5 000 öar, kobbar 
och skär. På mindre än en timme 
tar skärgårdsbåtarna dig smidigt ut 
till öarna och du får upplevelsen på 
köpet. Och har du egen båt finns 
ett nätverk med åtta gästhamnar  
från Loftahammar i norr till Blanka-
holm i söder.

Visste du att Västerviks kom mun 
till ytan är en av södra Sveriges 
största? Det är rena paradiset 

för alla som tycker om naturupp-
levelser. Allt från kajakpaddling 
och fiske i skärgården till ett 
närmast oberäkneligt antal mil av 
vandringsleder, mountainbike-
slingor och en klättring som lockar 
besökare från hela världen.

Varför inte testa på trend-
sporten padel? En av alla utom-
husbanor ligger i Skeppsbro-
staden – där ett av stadens nya 
flytande kvarter med bästa läge 
tar form.

Det är också som upplagt för 
olika utflykter runtom i kommunen. 
Som att beskåda olika former av 
konst i BANK! Västervik Street Art, 
Garpeberget i Gamleby, mysiga 
Blankaholm och en tur till några 
av alla härliga fik på landsbygden. 

Avrunda sedan en händelse-
fylld dag med att äta på någon av 
stadens alla restauranger – där 
det breda restaurangutbudet har 
något för alla.

Solnedgångarna i Gamlebyviken är det få platser som slår.

1  Vimmel i natten en  
ljuvlig sommarkväll  
utanför slottsruinen  
under Visfestivalen.

2  Skanvik på Gränsö en 
härlig och vindstilla 
sommardag.

3  Myntbryggan – en av 
Västerviks populäraste 
badplatser ett stenkast 
från centrum.

4  Båtmansstugorna är  
klassiskt röda med  
vita knutar.

5  Fiskarhamnen är väl  
värd ett besök.

6  Vy från gamla norr och  
över staden.
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Generationsparken i Västervik (till höger) 

och lekplatsen Skeppet i Gamleby (ovan) är 

två av våra roliga lekplatser i kommunen.

Spring i benen?
Kom och lek loss på våra 

roliga lekplatser!

Se alla lekplatser i kommunen  

på vastervik.se/lekplatser



ÄT & DRICK
GOTT OMBORD
Välkommen ombord på skärgårdsbåtarna i Västervik. Hos oss äter och dricker du go� i en 
fantastisk miljö. Ta båten ut till någon av destinationerna Hasselö och Idö eller upplev våra 
räkkryssningar under sommarens �naste kvällar. Oavse� vad du vill uppleva ser vi till a� du får 
njuta av underbara smak- och naturupplevelser.

Läs mer och boka din plats på: skeppa.se

NJUT OMBORD

På skärgårdsbåtarna kan du njuta av mat, 
dryck, räkkryssningar och mycket mer. 
Vi har fullständiga rä�igheter ombord. 
Vill du boka båten för event eller 
företagsevenemang kontakta: 
Magnus Holmbom: 0708-605533

• Läs mer och boka: skeppa.se

 Tickets & Info
SKEPPA.SE
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1. Flatvarp
2. Gärdsholmen
3. Väderskär
4. Stora Grindö
5. Stedsholmen
6. Björkö
7. Smågö
8. Rågö
9. Hasselö

10. Torrön
11. Spårö
12. Idö
13. Händelöp
14. Blankaholm
15. Östra Skälö
16. Östra och Västra Eknö
17. Örö

TJUST SKÄRGÅRD. Tjust skärgård vimlar av fantas-
tiska miljöer, som bara väntar på att upptäckas av dig. 
Här kan du kryssa runt bland öarna med skärgårds-
trafiken eller egen båt. Hitta allt från mysiga badplatser, 
fina leder för vandring och cykling till restauranger 
med väldigt god mat.

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN
Den kanske viktigaste faktorn för att skapa en levande 
skärgård är att göra den tillgänglig även för personer 
utan en egen båt. Något man i Tjust skärgård är på god 
väg att lyckas med. Här kan du åka reguljärt med båt 
eller svävare till flera av öarna – året runt. Sommar-
tid trafikeras skärgården av reguljära turer till Idö, 
Hasselö samt Rågö. Skärgårdsterminalen i Västerviks 
hamn är startpunkt för dessa.

Oavsett årstid avgår turer enligt tidtabell från Gränsö  
kanal, Östra Skälö/Åldersbäck och Horns Udde till 
öar från norr till söder. Observera att alla turer måste 
förbokas och att antalet platser är begränsat.

OLIKA FÄRDALTERNATIV
Det finns även alternativ till turbåtarna. Att anlita en 
taxibåt är förstås det som ger dig allra mest frihet – 
vilket kan vara värt pengarna när det finns en skärgård 
med 5 000 öar och skär att välja på. Skolskjutsen och 
postbåten är två andra, väldigt prisvärda alternativ. 
Platstillgången är dock även här begränsad och varierar 
från tur till tur – hör av dig i god tid innan för att öka 
chanserna att knipa en plats.
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Skärgårdstrafik

Kryssa runt i skärgården
Upptäck dina egna favoriter

vastervik.com/skargardstrafik
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Drag på skärgårdsdagen
HÄNDELÖP. Ön Händelöp är ett fiskeläge i Väster-
viks skärgård med gamla anor – som fortfarande 
är levande och som nämns första gången i gamla 
papper från 1562. Numera är den förbunden med 
fastlandet i form av en bro – som utan tvekan är ett 
av Västerviks vackraste vägstråk.

Den huvudsakliga näringen har alltid varit fiske 
och jordbruk. Öns aktiva damklubb arrangerar 
varje sommar, lördagen i vecka 28, en välbesökt  
skärgårdsdag. Då kommer hantverkare från när-
området hit för att bjuda ut sina alster och rökt 
fisk, fiskburgare, korv och en hel del annat finns till 
försäljning. Precis som förr med andra ord.

Ett gyllene tillfälle för den som vill försöka få en 
uppfattning om hur det gick till när skärgården i 
mångt och mycket var lika levande som staden.

Perfekt bas för utflykter
BLANKAHOLM. Blankaholms Gästhamn ligger i ett 
idylliskt landskap på gränsen mellan södra Tjust- 
och Misterhults skärgård.

Här kan totalt ett hundratal båtar lägga till på 
den 200 meter långa och nyrenoverade bryggan. 
Det finns även möjlighet att hyra någon av de fem 
stugorna bara några meter från havet eller en av 
de 40 ställplatserna.

Utbudet erbjuder även matservering, glasskiosk, 
tennisbana, kanot-, båt- och SUP-uthyrning.

Bad finns in den intilliggande campingen. Ännu 
närmare ligger torget i Blankaholm – med ett gäst-
giveri och en över 100 år gammal lanthandel. 

Blankaholm är den perfekta basen för utflykter. 
På orten och runtom finns ett stort utbud av aktivi-
teter och naturupplevelser.

Välbesökt kapell
VÄDERSKÄR. Långt ut vid öppna havet ligger 
ön Väderskär, som trots sitt utsatta läge har varit 
bebodd under flera hundra år. Här finns ett rött 
litet träkapell från 1600-talet, som är populärt att 
gifta sig i. För de boende på ön var kapellet den 
förnämsta gemensamma egendomen. Enligt den 
lokala traditionen uppfördes det av en sjökapten 
i slutet av 1500-talet. Han ville på detta sätt visa 
sin tacksamhet till Gud för sin räddning ur sjönöd. 
Skriftliga bevis för traditionen finns dock inte. 
Kapellet, som byggnadsminnesförklarades 1980, 
används numera till enskild andakt och vid enstaka 
gudstjänster.

Ostkustens  
vackraste sjömärke
SPÅRÖ BÅK. Strax efter Gränsö udde blir  
Västerviks mest karaktäristiska symbol synlig – 
nämligen sjömärket Spårö Båk. Den ritades av Carl 
Fredrik Adelcrantz, inspirerad av en fyr han sett 
i Neapeltrakten i Italien. Båken byggdes mellan 
1776 och 1777 och har av många – däribland Evert 
Taube – ansetts vara ett av ostkustens vackraste 
sjömärken. Den är 25 meter hög och har två meter 
tjocka murar i botten. Båken står på toppen av det 
34 meter höga Spåröberget, var i bruk fram till 1884 
och är i dag ett populärt utflyktsmål.
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IDÖ. I yttersta havsbandet ligger 
Idö – precis vid farleden från 
Västervik, men ändå bara ett 
stenkast från närmaste fastlands-
punkten Horns Udde. Hit tar 
du dig med skärgårdsbåt från 
Västervik och Horns Udde.

Ön är en besöksmagnet med 
gästhamn, kafé och längst upp 
på höjden en skärgårdskrog med 
hänförande utsikt över skärgården 
och segelleden. Här serveras väl-
komponerade skärgårdsmenyer 
under hela sommaren.

Idös långa historia som lots-
plats gör sig ständigt påmind 
– inte minst genom den numera 
nedlagda lotsutkiken mitt på ön. 
Som besökare är du välkommen 

att klättra uppför trapporna till 
toppen.

På sommaren besöks ön av 
många turister som vill vandra 
längs de vackra stigarna eller sola 
och bada på de vackra klipporna 
runt ön. Man kan även beskåda 
ön från vattnet genom att hyra 
kajak eller roddbåt.

Ta chansen att uppleva 
ett häftigt båtäventyr – med 
aktivitetsguide ut till öar i orörd 
vildmark. Det killar garanterat i 
magen ute vid havsbandet öga 
mot öga med gråsälar som är 
upp till tre meter långa och väger 
200–300 kilo. Eller vid ett möte 
med den majestätiska havsörnen 
– med ett vingspann på 250 cm!

Äventyrlig besöksmagnet
Bad, vandring och häftig båtresa

Från skärgårdskrogen är utsikten 
över skärgården helt underbar.

På Idö behöver man aldrig ha tråkigt. Där finns något för alla vad gäller aktiviteter.



Idag har vi sex förvarings-
hallar (Kallhall) men även 
utomhusförvaring.

Vi förvarar ca 400 båtar 
på vituddens båtvarv i 
dagsläget.

Förvaringspris (inomhus)  
från 220:- per kvadrat-
meter inkl moms. För-
varingspris (utomhus) 
100:- per kvadrat meter 
inkl moms. Lyft, tvätt & 
hantering till kommer.

Om du inte har 
pallningsmaterial så 
som vagn, vagga eller 
stöttor så kan du givetvis 
hyra detta av oss. Vi har 
fasta priser på nästan alla 
moment såsom hantering, 
service m.m. Önskar du 
att hämta en nyckel färdig 
båt vid bryggan så löser vi 
självklart det också.

FÖRVARING

Det där som inte får hända. 
Något går sönder och 
du behöver hjälp snabbt. 
Vituddens Båtvarv ger 
dig fullservice, året runt. 
Vi hjälper dig med alla 
förekommande repara-
tioner av din fritids-/yrkes-
båt, och tillhanda håller 
all service din båt kan 
behöva. Vi hjälper er med 
trä-, metall- och plast-
reparationer, sjösättning, 
upptagning, vinterför-
varing, försäkringsskador, 
rekonditionering samt 
service och reparationer 
av alla motormärken. 

Vi har ett gediget hant-
verkskunnande och du 
kan med förtroende lämna 
ögonstenen till oss. Själv-
klart lämnar vi garantier på 
samtliga utförda arbeten. 

VERKSTAD

Vi har bryggplatser på fyra 
olika ställen i Västervik.

• Vituddens Båtvarv
• Notviken
• Brevik
• Reginelund

BRYGGPLATSER

Vi är återförsäljare åt 
många kända varumärken. 
 Linder, Ockelbo, Sting, 
Ryds, Silver, Terhi med 
flera. Titta igenom vår 
hemsida eller besök vår 
utställningshall efter den 
modell som ska bli din!

FÖRSÄLJNING

VITUDDENS BÅTVARV

                                                              Fullservicevarvet i Västervik. Etablerat sedan 1907.

Besök vår nya utställningshall på 540 kvadratmeter
073-767 45 20

50-årsjubileum!
1971–2022

Idag har vi sex förvarings-
hallar (Kallhall) men även 
utomhusförvaring.

Vi förvarar ca 400 båtar 
på vituddens båtvarv i 
dagsläget.

Förvaringspris (inomhus) 
från 220:- per kvadrat-
meter inkl moms. För-
varingspris (utomhus) 
100:- per kvadrat meter 
inkl moms. Lyft, tvätt & 
hantering till kommer.

Om du inte har 
pallningsmaterial så 
som vagn, vagga eller 
stöttor så kan du givetvis 
hyra detta av oss. Vi har 
fasta priser på nästan alla 
moment såsom hantering, 
service m.m. Önskar du 
att hämta en nyckel färdig 
båt vid bryggan så löser vi 
självklart det också.

FÖRVARING

Det där som inte får hända. 
Något går sönder och 
du behöver hjälp snabbt. 
Vituddens Båtvarv ger 
dig fullservice, året runt. 
Vi hjälper dig med alla 
förekommande repara-
tioner av din fritids-/yrkes-
båt, och tillhanda håller 
all service din båt kan 
behöva. Vi hjälper er med 
trä-, metall- och plast-
reparationer, sjösättning, 
upptagning, vinterför-
varing, försäkringsskador, 
rekonditionering samt 
service och reparationer 
av alla motormärken. 

Vi har ett gediget hant-
verkskunnande och du 
kan med förtroende lämna 
ögonstenen till oss. Själv-
klart lämnar vi garantier på 
samtliga utförda arbeten. 

VERKSTAD

Vi har bryggplatser på fyra 
olika ställen i Västervik.

• Vituddens Båtvarv
• Notviken
• Brevik
• Reginelund

BRYGGPLATSER

Vi är återförsäljare åt 
många kända varumärken. 
 Linder, Ockelbo, Sting, 
Ryds, Silver, Terhi med 
flera. Titta igenom vår 
hemsida eller besök vår 
utställningshall efter den 
modell som ska bli din!

FÖRSÄLJNING

VITUDDENS BÅTVARV

                                                     Fullservicevarvet i Västervik. Etablerat sedan 1907.

Besök vår  
utställningshall på  
540 kvadratmeter. 

073-767 45 20



VÄSTERVIK  KVARNGATAN 15  |  TEL 0490 822 40  |  SVENSKFAST.SE/VASTERVIK

Skeppsbrostade n – Västervik 
Centralt drömboende på vattnet.

På vattnet vid Skeppsbrofjärdens inlopp ligger 
Västerviks nya bostadsområde Skeppsbrostaden.  
I första etappen är f.n  3 av 17  villatomter på  
vattnet sålda varav 2 redan ligger på plats. Här 
köper man sin sjötomt med äganderätt och blickar 
ut över Blockholmshålet och har samtidigt närhet 
till stadens shopping, restauranger, caféer och 
kulturliv. I Skeppsbrostaden erbjuds ett unikt, 
bekvämt och modernt boende i en flytande villa 

med flera ute platser och stora takterrasser.  
Till varje bostad ingår ett varmförråd om 9 kvm  
på pirdäcket samt ett 101 kvm stort förråd beläget  
inuti AquaPiren som du kan välja att inreda till 
gästlägenhet, en härlig relaxavdelning, gym  
eller forma efter eget önskemål och behov.  
Varmt välkommen att boka visning!  
        
 Läs mer på svenskfast.se/vastervik

RUM 2–5  |  BOAREA 78–207 kvm



Vem är bästa fenan  
på att dyka? Sköna 
dopp i Hasselö sand.
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HASSELÖ & SLADÖ. Hasselö är 
tillsammans med grannön och 
naturreservatet Sladö två av skär- 
gårdens allra mest levande öar. 
En liten träbro binder samman 
öarna – som sträcker sig nästan 
en mil från lummig innerskärgård  
i norr till karga klippor i yttre havs - 
bandet i söder. Här är det full  
aktivitet året runt – även om  
sommaren är den naturliga hög-
säsongen är det otroligt vackert  
också under vår, höst och vinter. 

Hit åker du med skärgårdsbåt 
från Västervik, Loftahammar och 
Rågö på sommartid. Från Gränsö 
kanal avgår reguljära turer året 
runt, under vintertid med båttaxi 
och svävare. Skärgårdsbåtarna 
lägger till vid den långgrunda 
stranden Hasselö Sand. Här finns 
en gästhamn, lanthandel, cykel-
uthyrning och ett kafé. I närheten 
också ett nystartat hembageri.

Övernatta kan du göra både i 
stugor och på Hasselö Vandrar-
hem, som är öppet året runt. Det 
ligger i öns gamla skola och har 
31 bäddar fördelade i familje-, 
dubbel- och enkelrum. Här 
arrangeras sportfisketurer, med 
eller utan guide. På södra Hasselö 
hittar du också den charmerande 
restaurangen Sjökanten med 
både lunch- och kvällsmeny.

Båda öarna är bilfria – men du 
kan hyra både cykel och kajak. Du 
kan även förboka guidade turer 
såväl till fots och cykel – som med 
havskajak och fyrhjuling och vagn 
för att utforska. Hasselö och Sladö 
har flera fina vandringsleder i en 
omväxlande natur. Den drygt nio 
kilometer “stora vägen” med sitt 
hårt packade grus är som gjord 
att cykla på och att upptäcka öns 
smultronställen.

Två härliga öar i ett
Nästan en mils njutning

Hasselö sand erbjuder en sand-
strand och bad av hög klass.

På de bilfria öarna är cykel ett av de snabbaste sätten att ta sig fram.

Restaurang Sjökanten är en  
mycket populär krog på Hasselö.



Västervik
Tullportens Galleria, Västra Kyrkogatan 34

0490-65 56 60, www.hemkop.se

Öppet 
alla dagar

8-22

Den 
goda maten 
i centrum!

Västervik
Storgatans Galleria, Västra Kyrkogatan 34

0490-65 56 60, www.hemkop.se

Öppet 
alla dagar

8-22

Den 
goda maten 
i centrum!
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Västervik
Storgatans Galleria, Västra Kyrkogatan 34
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Äh, nu tar 
vi helg!

Helgmat till vardagspriser!

Välkommen 
till Willys 
Västervik!



Vi säljer din båt

 Västervik  Tel: 0490-326 20
Båtförmedling

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

MOLANDERS BÅTTRANSPORTER
0706-71 39 14

www.molandersbattransporter.se

HYRBÅTAR: Moderna och miljövänliga fyrtakts
motorer, en av Sveriges vackraste skärgårdar. 
Perfekt för sol bad och fiske.
STAND UP PADDLEBOARDS: Hyr högkvalitativa  
brädor från Black Cat Boards eller boka kurs/ 
utflykt med ledare. Kontakta oss för mer info.
BEKYMMERSFRITT BÅTÄGANDE: Vi lyfter, servar, 
förvarar och tvättar din båt, så hämtar du ut  
den körklar när det passar dig! Passa samtidigt  
på att besöka vår välsorterade tillbehörsbutik.

SERVICE OCH REPARATION: Auktoriserad  
service verkstad för Yamahas breda sortiment  
av utombordare och vattenskoter, vi är även  
auktoriserade för Vetus dieselmotorer.  
Vi servar och reparerar alla märken.

ALLT FÖR DITT BÅTLIV!
Tel. 0491- 314 00 www.figeholmsmarin.se

Återförsäljare av Yamaha, Finnmaster, Buster,  
Linder, Sandström, Vetus, Black Cat Boards

Allt för ditt båtliv!
Allt för ditt båtliv!
Allt för ditt båtliv!

www.skärgårdstjänst.se

Försäljning, service, 
och reparationer. 
Mark- och  
sjöentreprenad.
Roger: 070-673 63 64 
Butik: 070-673 64 34

www.skärgårdstjänst.se

Försäljning, service, 
och reparationer. 
Mark- och  
sjöentreprenad.
Roger: 070-673 63 64 
Butik: 070-673 64 34

www.skärgårdstjänst.se

Försäljning, service, 
och reparationer. 
Mark- och  
sjöentreprenad.
Roger: 070-673 63 64 
Butik: 070-673 64 34
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STORA GRINDÖ & STÄDSHOLMEN. Ett mysigt 
stopp bland alla skärgårdsöar kan du göra på 
Stora Grindö. Hit tar du dig med egen båt eller 
beställer båttaxi. 

Båthus och stugor ligger tätt inpå varandra 
i det gamla fiskeläget – och i en av dem finns 
Laxboa. Det är en servering och butik där du kan 
handla egenodlad regnbågslax och bli serverad 
allt från en läcker skärgårdsbuffé till en kopp 
espresso. Tänk på att du måste boka bord i 
förväg.

Sällskap som bokat måltidsarrangemang kan 
på Laxboa även beställa sjötransport från Lerglo 
brygga, utanför Loftahammar. Sjöfärden är cirka 
20 minuter.

Längst ut i skärgården ligger Städsholmen, en 
före detta lotsplats. Efter att ha varit verksamt i 
350 år lades lotseriet ned 1960. Lotsutkiken finns 
dock fortfarande kvar som landmärke. Här lever 
och verkar öns ende bofasta fiskare och lots-
ättling. Även hit tar du dig med egen båt, båttaxi 
eller en sluten grupp som beställt en utflyktstur.

Paradis för laxälskare
Fiskeläger och lotsplats väl värda en tur

Stora Grindö är en riktig idyll. På Laxboa serveras egenodlad regnbågslax.

Vackra Städsholmen är en tidigare lotsplats.



En flytande restaurang & bar med panoramavy över vackra  
Västervik. Promenera ett stenkast från Västerviks city eller lägg 
till med båten vid bryggan. Njut av en fräsch sallad, en näve 
färska räkor, glass eller bara ett glas kallt bubbel vid solned
gången. Öppet alla dagar hela sommaren tills solen går ner.

Varmt välkomna!  
Barlastgatan 3 VÄSTERVIK, 076125 70 80
 Bryggan Västervik brygganvastervik

Hasselö Vandrarhem
– öppet året runt –

Hasselö Vandrarhem | 0490-911 30 | www.hasselo.com

Stanna över natt och möt en helt annan värld – en kort båtresa från Västervik 
eller Loftahammar. Bo i fina dubbel- eller familjerum eller i någon av våra stugor. 
Välj mellan självhushåll eller upplevelsepaket med måltider och aktiviteter inklu-
derat (ex familjepaket fr 1595 kr pp/ett dygn eller 7495 kr pp/en vecka). Vandra, 
cykla, yoga, paddla, fiska eller åk på guidad tur. Du kan även konferera hos oss! 

fest & firande  
i herrgårdsmiljö

Ullevi Gård bjuder på flera möjligheter när det  
gäller allt från högtidsdagar, fest, bröllop  
och kurser. Bara fantasin sätter gränser!

Välkommen att boka hos oss! 
Tele: 070-255 62 65

Mer info hittar Ni på www.gamlebybnb.se
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RÅGÖ. Naturreservatet Rågö är ett omtyckt 
smultronställe – med en egen träbåtsverkstad, 
vacker natur, kacklande höns och råmande kossor. 
Här kan du verkligen slå av på takten och njuta av 
semestern – strosa omkring längs orörda vandrings-
leder, njut av havsutsikten och bada från såväl 
stränder som klippor.

Rågö restaurang serverar skärgårdsinspirerade 
både varma och kalla rätter, liksom kaffe med 
hembakat. Bland annat erbjuds skärgårdstallrik 
baserad på egenfiskade specialiteter.

Här finns möjlighet att stanna över natt i tre 
fina uthyrningshus med totalt 24 bäddar. Rågö har 
också blivit ett favorittillhåll för bröllop och andra 
större fester. I den stora ladan finns plats för 50 
personer sittande vid bord.

Hit tar du dig med M/S Bella som kör dagliga 
turer från Loftahammar sommartid. Du kan även ta 
båten från Västervik och byta båt på Hasselö.

Rågö har en gästhamn med närmare 35 båt-
platser, i Alviken söder om byn.

Omtyckt smultronställe
 På Rågö kan du njuta av ledigheten

Det är aldrig för sent att lära sig segla.

Flaggan i topp för sommaren – och för sköna dagar i Tjust skärgård.
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Service i vår galleria:

Ordinarie öppettider kan vara tillfälligt justerade. 
För aktuella öppettider hänvisar vi till  

www.galleriavasterport.se
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Strålande solnedgång en av många 
underbara sommarkvällar i Västervik.
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Slottsholmen Marina
Gästhamnen i ständig framkant

Slottsholmen Marina Västervik är en modern, fräsch och klimatsmart gästhamn.

Full fart på högfartsribben.

SLOTTSHOLMEN MARINA. 
Slottsholmen Marina Västervik 
är den nya, centrala gästhamnen 
– som in vigdes samtidigt som 
ABBA-stjärnan Björn Ulvaeus 
flytande hotell och restaurang 
Slotts holmen.

Tillsammans med säsongs-
platserna vid de intilliggande om - 
rådena Tändstickan och Not-
holmen erbjuds inte mindre än 
550 båtplatser – och gästhamnen 
är ostkustens största.

Modernt och mycket fräscht är 
nyckelord – liksom klimatsmart 
nytänk i form av en infrastruktur 
för el och vatten, där båtgästerna 
har full koll på sin förbrukning för 
att kunna optimera den.

Något som sticker ut är också 
att man arrangerar skärgårdsturer 
med en högfartsribb. Det handlar 
om en snabb båt för tolv personer 

utrustad med två motorer på 300 
hästar vardera – som kastar sig 
fram över vågorna på Östersjön. 
En garanterat hisnande upp-
levelse för den fartälskande. 

Dessutom är ett besök på 
deras flytande spaanläggning 
Black Box att rekommendera. 
En året-runt-öppen lounge med 
en magisk utsikt över Skepps-
brofjärden och in mot staden.  
I den finns en bastu och på 
terrassen utanför ett nästan 
40-gradigt spabad. Några snabba 
kliv nedför bryggstegen och du 
befinner dig plötsligt i havet för 
ett svalkande dopp. Hyr boxen 
några timmar helt för dig själv 
med exempelvis kompisgänget 
eller företaget. Härifrån har du 
också första parkett på Vis-
festivalen vecka 28 och andra 
populära konserter som arrangeras 

i intilliggande Stegeholms slotts-
ruin. Ett stenkast bort finns det 
populära citybadet Myntbryggan 
som lockar med havsbad och 
skönt häng på trädäcket.

Position:  
57.763109, 16.644312



 Antikt  & Inredning

Malmbergs Möbler
Anno 1888

     Välkommen till 

Malmbergs Möbler
Antikt & Allmoge

Grythyttan stålmöbler
Hagdahls smide

Ledbergs krukmakeri
Svenska fårskinn

Konst Agneta Frisk

VÄSTERVIKSVÄGEN 2D GAMLEBYVÄSTERVIKSVÄGEN 2D GAMLEBY
Tel. 070-255 62 65  0493-10040Tel. 070-255 62 65  0493-10040

Öppet lördagar  

kl 10.30-15 

Övriga öppettider se

alla dina stunder.
#mqmoments

Wimmerströmska gården 
Tre generationers borgarhem 

Brunnsgatan 2, Västervik | www.wimmerstromska.se

Guidade visningar i en oväntad…  
levande… tidskapsel

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

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.

Gränsö Slottsljusstöperi



IDÖ 
För båtägaren som älskar vackra utsikter är 
lilla Idö gästhamn ett prima alternativ. Från den 
upphöjda restaurangen har man en makalös vy. 
Romantik på hög nivå. 

Position: 57.704027, 16.764104 

PAMPAS GÄSTHAMN 
Pampas Marina Västervik ligger centralt och 
utmed Skeppsbrokajens strandpromenad. Här 
finns både säsongsplatser, gästhamnsplatser 
och dagplatser för besökare som antingen 
bara vill besöka Västervik över dagen eller för 
den som vill bo i båten. 

Position: 57.756768, 16.649766

RÅGÖ 
Gästhamnen Alviken på populära Rågö erbjuder 
två bryggor. Här kan dra fördel av den härligt 
grönskande skärgårdsnaturen samtidigt som du 
skyddas från vinden.

Position: 57.862443, 16.724611 

FLER GÄSTHAMNAR
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HASSELÖ SAND
Kluckande vågor och båten förtöjd vid gäst-
bryggan intill Hasselös sandstrand. Vad mer 
begära? Flera naturbryggor finns runtomkring  
ön och även en flytbrygga med vågbrytare.

Position: 57.830179, 16.731899 

LOFTAHAMMAR
Gästhamnen MarinCenter i Loftahammar är ut-
rustad med alla nödvändiga faciliteter. Här är det 
enkelt att njuta fullt ut av båt- och sommarlivet. 

Position: 57.903367, 16.697517 

BLANKAHOLM
På gränsen mellan Tjusts och Misterhults 
skärgårdar ligger Blankaholms gästhamn. På 
bekvämt avstånd från hamnen finns en lant-
handel och ett gästgiveri. 

Position: 57.590228, 16.5304228 

VÄSTERVIK RESORT
Den som vill ha servicehus, restauranger, 
butiker, spa och upplevelsebad inom 150  meters 
avstånd från bryggan lägger med fördel till vid 
 Västervik Resort Gästhamn. 

Position: 57.739444, 16.672778 

Hasselö Sands gästhamn och härliga sandstrand – som till och med får badkrukan att bli sugen.

Idö gästhamn en härlig kväll.



34 www.vastervik.com

AKTIVITETER  |  VÄSTERVIKSOMMAR

AKTIVITETER. Både i Västervik – liksom i övriga 
närområdet – finns mycket att sysselsätta sig med. 
Bara att välja och vraka mellan en mängd olika 
aktiviteter. Du får garanterat fina upplevelser – vare 
sig det handlar om att möta skogens konung, njuta 
av en underbar utsikt, spela bilbingo eller testa på 
en spännande och rolig omgång shuffleboard.

SMULTRONBODA
Här i Smultronboda lever 100 tackor och baggar. 
Under våren kommer tillökningen, 150 skuttiga 
lamm – som går att klappa i hagen. I gårdsbutiken 
finns både lokalt hantverk och fårskinn – och ta 
gärna en rast i Kaffepausen med både smörgåsar, 
fikabröd och glass på menyn. Du kan även bo några 
dagar eller en vecka i lantlig 1900-talsstil.

STADSPARKEN
Generationsparken mitt i centrum är en mötesplats 
för alla åldrar – med garanterat mycket tjo och tjim 
för barnen i den stora och roliga lekplatsen. Det 
vimlar av rutschkanor, klätterlek, studsmattor och 
annat kul. Utmana familj eller vänner på en runda 
minigolf i den mycket trevliga 18-hålsbanan. Mys 
med picknick på en filt i gräset och bara njut av 
omgivningen.

SMALSPÅRET
Mellan juni och september går det att åka rälsbuss 
på Nordens längsta smalspåriga järnväg. Passa 
på att uppleva en tågresa från förr genom att tuffa 
på mellan Västervik och Hultsfred. Antingen hela 
sträckan eller till någon av banans stationer. 

BILBINGO
Under högsommaren anordnar Västervik IFK bil-
bingo vid fältet i Örbäcken. Ett poppis folknöje med 
vinstchans, där en del har med sig egna fikakorgar 
och andra handlar korv och kaffe av klubben. Kom i 
god tid om ni vill ha en bra plats längst fram! 

På Virum Älgpark får du mata skogens konung.

Stort utbud 
 på aktiviteter
 Här hittar du något för alla

VIRUM ÄLGPARK
Här kan du komma närmare skogens konung än  
du någonsin varit tidigare. Under safarituren finns 
möjlighet att både mata, klappa och pussa (!)  
älgarna – samtidigt som du sitter skyddad i en vagn 
med tak och delvis öppna sidor. Det erbjuds även 
linbana, lekplats, tipspromenad och en älgbutik.

Tur att det äldre sättet att vara ute på nätet fort-
farande går hem i Generationsparken, Stadsparken.



Smalspåret mellan  
Västervik och Hultsfred. 
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GARPEDANSBERGET
Det 80 meter höga och branta berget ger inte 
bara fantastiska vyer över Gamleby. Här erbjuds 
också bland annat bergsklättring – och den unika 
kostnadsfria trollparken Garpes vänner. Konstnären 
Jerzy Przybyl (alias Jan Pol) har skapat skulptur-
parken längs en 300 meter lång bergvägg. På 
området är det uppfört skulpturer i fiberbetong som 
avbildar figurer hämtade från lokala sägner – som 
troll, älvor, vättar, nymfer, tomtar, lindormar och 
drakar. Parken har blivit en etablerad turistattraktion 
för hela Sverige och i viss mån norra Europa. 

NATURUM VÄSTERVIK
Naturum Västervik är ett kommunalt naturum som 
invigdes 2006 och har sitt fokus på Östersjön  
och skärgården. Vackra Tjust skärgård med sina  
5 000 öar och magiska undervattensmiljöer är värt  
ett besök. Naturum har både fasta och tillfälliga 
utställningar, filmvisning och spännande aktiviteter. 
Unikt här är Vattenskolan – där du får utforska 

skärgårdens undervattensvärld med mask och 
snorkel, eller vadarbyxor och håv. Det största 
akvariet skildrar Östersjöns grunda vikar – du kan 
upptäcka fiskar och kräftdjur från ett nytt perspektiv 
genom en observationskupol i botten på akvariet. 

STREET ART I VÄRLDSKLASS!
BANK! Västervik Street Art Festival, 2019–2021, 
har satt Västerviks kommun på den internationel-
la street art-kartan. Med ett hundratal verk, från 
kabelskåp till monumentala väggmålningar, finns nu 
ett offentlig konstgalleri i världsklass som du kan ta 
del av när det passar dig. Ladda ner appen Västervik 
stories och låt dig bli guidad till väggarna, samtidigt 
som du ser dig om i vår storslagna kommun.

Fördjupa dig i street art, stadens arkitektur, 
Visfestivalen, museer, trollstigar och andra 
kulturella fenomen i appen Västervik Stories. 
Ladda hem på App Store och Google Play. 

1  Padel – Med tre inomhushallar och flera  
utomhusbanor är Västervik perfekt för dig  
som vill slipa på formen.

2  Golf på tre banor – Golfälskaren hittar tre  
golfbanor i Västervik – Västerviks GK, 
Loftahammars GK och Lysingsbadets GK.  
Alla med olika karaktär och svårighetsgrad.

3  Västerviks klättercenter – Västerviks klätter-
center är en modern anläggning med bouldering, 
toprep och annan sportklättring för både 
nybörjare och proffs.

4  Bowling & Shuffleboard – Kingpin, Västerviks 
bowlinghall, har tolv bowlingbanor och två 
shuffleboards och är öppet dagligen.

5  SUP – Upptäck Västervik från vattnet på en 
sup. Uthyrare finns bl.a. på Västervik Resort.

6  Discgolf – Frisbeegolfen har fått en rejäl 
uppsving det senaste året och Västerviks 
discgolfklubb har en lång tradition med fina 
framgångar inom sporten och två välskötta 
banor i Västervik.

7  Gokart – Utmana familjen eller kompisarna på 
ett fartfyllt äventyr. Action Center i Västervik 
erbjuder Gokart på sin 650 meter långa bana.

8  Paintball – I anslutning till gokart-banan ligger 
paintballparken. Räkna med både adrenalin och 
action om du vågar prova sporten.

9  RIB-båt med Vågat – Upptäk skärgården och 
havet på ett unikt sätt. Höstens höga sjö, stora 
vågor och ett öppet hav får adrenalinet att 
rusa, medan ett lugnt vatten och hög hastighet 
ger en euforisk känsla.

1  Kom i form – Utegym, ocr-bana, mtb-spår och 
löpspår. Karstorps motionsområde i Västervik är 
en bra utgångspunkt för dig som vill komma i form.

10 tips för en aktiv semester
Läs mer och hitta fler tips på; vastervik.com/10-tips-for-en-aktiv-semester

Pampas padel.

10
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Västerviks Museum och Naturum.

Överums fina Bruksmuseum.

Almviks Tegelbruksmuseum.

VÄSTERVIKS MUSEUM
Strax utanför city väntar natur- 
och kulturområdet Kulbacken 
och Västerviks Museum. 
Här återfinns den omtalade 
utställningen om krigsfartyget 
Mars Makalös som år 1564 
med stor dramatik flög i luften 
och sjönk till botten utanför 
Öland i en strid mot danskarna. 
Västerviks Museum tar er 
med ner på djupt vatten med 
hjälp av digitalt material, foto 
och film.

PSYKIATRISKA  
MUSEET
Västerviks Hospital för  
psykiskt sjuka öppnade  
1912 och var i bruk in på 
1990-talet. När det var som 
störst fanns här runt 1 400 
patienter och 900 anställda  
– en liten stad i staden.  
Psykiatriska museet ligger på 
det gamla sjukhusområdet,  
nu Gertrudsvik Sjöstad, och  
är en av få bevarade miljöer 
från den slutna värld mental-
vården en gång utgjorde.

ALMVIKS  
TEGELBRUKSMUSEUM
Ett välbevarat industriminne 
som sätter fantasin i rörelse 
och som vittnar om sekel av 
strävsamt arbete och hårt slit. 
Museet är bevarat så som 
det en gång såg ut. Tegel har 
tillverkats i Almvik sedan början 
av 1600-talet och har bland 
annat använts till Stegeholms 
slott, slottsruinen där Väster-
viks årliga visfestival hålls. 
Efteråt passar det bra att smälta 
intrycken på Almviks café.

Wimmerströmska.

ÖVERUMS  
BRUKSMUSEUM
Den traditionella bruksorten 
Överum, norr om Västervik, 
erbjuder en 365-årig industri-
historia i järnets tecken och ett 
fint litet bruksmuseum i den 
gamla hammarsmedjan från 
1850-talet. En gång var det här 
en av länets största industrier 
och via många föremål och 
modeller kan man följa brukets 
saga, från 1600-talets kanoner 
fram till dagens plogar.

WIMMERSTRÖMSKA 
GÅRDEN
Besök ett äkta borgarhem 
och se hur den fasci nerande 
Stina Wimmerström levde.  
I gårdshuset huserar Väster-
viks konstgrupp, missa inte 
deras utställningar. 

ANKARSRUMS 
BRUKSMUSEUM
Ankarsrums bruk är ett av 
Sveriges äldsta företag, 
med en lång och spännande 
historia. När bruksdöden drog 
fram på 1800-talet tillhörde 
Ankarsrum de järnbruk som 
kunde leva vidare, tack vare 
att man ställde om till mekanisk 
verkstadsindustri. På det aktiva 
bruksmuseet Aktiveum i den 
fina bruksparken får nyfikna lära 
sig mer om anrika Ankarsrum.



-ETT SLICK SEN’ ÄR DU FAST!

Välkommen till Bosses Glassbar
Torggatan 2 i Västervik

Följ oss på Instagram:
@bossesglassbarvastervik

info@bossesglass.se
www.bossesglass.se

GUSTAF SVÄRD •gustaf.svard@dagensvimmerby.se
073-086 06 58 • dagensvastervik.se

Vi har ca. 300 000 visningar 
varje vecka på Dagens Västervik

DVV
DAGENS VÄSTERVIK

”Syns lokalt

du med!!

”
Vill du veta mer om annonsering 

i våra tidningar? 
Kontakta Gustaf för hjälp med förslag 

och annonsinformation.
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EVENEMANG

vastervik.com/evenemang

Västervik älskar evenemang och det har vi gjort länge. För över 55 år sedan drog det som idag 
är Sveriges äldsta musikfestival igång – Visfestivalen. Det lade grunden till en stark evenemangs-
tradition som har spridit sig långt från vismusiken. Idag är Västervik plats för flera musikfestivaler, 
sportevenemang och kulturhändelser som lockar besökare från hela landet – och för den delen 
världen. I Västerviks officiella evenemang s kalender på vastervik.com/evenemang hittar du aktuell 
information med datum, tider och program.

8 minuter och 42 sekunder som får dig  
att hitta hem till Västervik. 

Se filmen på vastervik.com/hittahem     

FO
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 P
ET

TE
RS

O
N



40 www.vastervik.com

OUTDOOR  |  VÄSTERVIKSOMMAR

OUTDOOR. Om du är sugen på en aktiv semester 
har du hittat helt rätt. Miljöerna i och kring Västervik 
–både på land som i vattnet – håller en mycket 
hög klass. Sportfisket lockar utövare från hela 
Europa och klättringen erbjuder ett av världens 
bästa boulderingsområden. 

Upptäck Västerviks oslagbara natur genom 
appen Västervik Outdoor. En guide till vandring, 
cykling, kajak, klättring, fiske, dykning och mer 
äventyr. Ladda hem på App Store och Google Play. 

PADDLA KAJAK
I kajak eller kanadensare kommer man den 
småländska naturen nära. Tjust skärgård rymmer 
5 000 öar och ett sjörikt inland. Hyr en kajak och 
kryssa lugnt mellan lummiga öar och kala bad-
klippor. En paddeltur ger nya perspektiv. Tips på 
turer och uthyrare finns på vastervik.com. 

KLÄTTRING
Om du gillar klättring är Västerviks kommun ett 
topp val. Granitklipporna erbjuder ett av världens 
bästa boulderingområden för både avancerad 
klättring och nybörjare. Innan adrenalinet skjuter i 
höjden kan du med hjälp av Västerviks klätterklubb 
få mer kunskap om klipporna och deras svårighets-
grad. På Västerviks klättercenter möter du andra 
klättrare och kan klättra inomhus, låna dator, läsa 
tidningar i ämnet och utbyta tips och erfarenheter.

VANDRING
Västerviksbygden är full av vandringsleder från 
norr till söder. Längst är Tjustleden som slingrar 
sig genom hela Västerviks kommun och erbjuder 
vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser 
i skog och mark. Den ansluter till Ostkustleden i 
söder och Östgötaleden i norr.

Outdoor
 Sköna aktiviteter nära naturen



CYKEL
Oavsett om du vill cykla asfalt, grusväg eller offroad  
så har Västervik de bästa förutsättningarna. I när-
heten av Västerviks stad, ute på Karstorp så hittar  
du flera bra MTB-banor. En mer naturstigsvariant 
finns invid sjön Maren. Vill man köra en för väster-
vikare klassisk sträcka så tar man Norrlandsvägen  
ut från stan och trampar upp till Gamleby i en 
nästan sagolikt praktfull natur. Kartor finns på  
vastervik.com/outdoor. På Hasselö kan du hyra 
cykel och upptäcka ön. Eller ta med cykeln på  
rälsbussen mot Hultsfred och cykla hem från 
någon av stationerna.

FISKE
Västervik med alla sina kobbar och skär är en av 
Sveriges bästa platser för sportfiske och lockar  
sportfiskare från hela Europa. Här finns inte bara 
gäddfiske av världsklass, utan även bra havsöring- 
och abborrfiske. Just mångsidigheten är utmärkande. 
Utöver skärgårdsfisket kan du också fiska ädelfisk i 
insjö. Vill du maximera dina chanser att få hugg kan 
det vara läge att anlita en professionell fiskeguide.

Ett med naturen.
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Paddla i havsbandet är något som alla  
har möjlighet till borde testa på.

Morgonfiske i speglblankt hav.

vastervikoutdoor.com 



Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA 

och Kanada. Ljunghäll pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är Ljunghäll det ledande företaget i norra Europa. Vårt moderbolag, Gnutti Carlo är världsledande inom 

utveckling och tillverkning av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer. 

Besök vår hemsida och läs  
mer om oss! Ljunghall.com

Ljunghäll ger dig möjligheter
till att arbeta inom en högautomatiserad produktion, 
 välinvesterad maskinpark och teknik i framkant.

Vi på Ljunghäll är stolta över vår verksamhet och vår produktion 
– här finns gemenskap, engagemang och framåtanda! Innanför 
företagets väggar jobbar idag ca 550 personer med vitt skilda 
bakgrunder, kompetenser och ansvarsområden. Den här mixen 
skapar en dynamisk arbetsplats, med stora möjligheter att 
 utvecklas och arbeta både nationellt och internationellt.

Både nu och i framtiden behöver vi medarbetare inom en rad olika 
yrken och befattningar. Kanske blir du vår nya arbetskamrat?

0490 236 80
info@elteknikitjust.se  www.elteknikitjust.se

Barlastgatan 7, 593 31 Västervik

Ett avslappnande spabad är rent, behagligt och tyst.

Novitek prioriterar kvaliteten i allt de gör: teknik, material och service. 
Marquis med sina trettio år i branschen rankas högt på marknaden.
Svenska Bad med toppklassade spabad från tre ledande varumärken.

Besök vårt showroom på barlastudden för mer information!

Vi är återförsäljare och servicepartner åt Sunwind.
 
I vårt showroom på barlastudden finner ni ett 
axplock av deras produktportfölj som exempelvis 
solcellspaket, El-dorado förbränningstoalett, för 
båtliv, husvagn och husbil. 
    
Vi beställer hem det du 
behöver med snabb leverans.

Komfort i stugan, båten, 
husbilen och hemma!

Välkommen till oss 
på LloydsApotek!

Du hittar oss på Ljunghedsvägen 4B, Västervik

Våra öppettider är:
Vardagar 9–18
Lördagar 10–15
Söndagar Stängt



Västerviks ledande 
kyl- och värmeföretag!
Med över 50 års erfarenhet i 
branschen finns vi här för dig 
när det gäller rätt temperatur 
på rätt plats. Med den senaste 
tekniken ordnar vi hållbara och 
energisnåla installationer för 
både privatpersoner och företag.

www.kyl-bergman.nu | Tel: 0490-215 51

KYL-BERGMAN

REGIONENS STÖRSTA 
CYKEL & MASKINAFFÄR

Din servande fackhandlare! Ledande produkter från kända 
varumärken. Stort reservdelslager och egen serviceverkstad.

VIMMERBY 
GAMLEBY
VÄSTERVIK
MOTORSPORT.SE   

SERVICE-
VERKSTAD

RÄNTEFRI
DELBETALNING

RESERV-
DELAR

Barlastgatan 3 | Västervik | Må–fr 07–17 | 0490-56 67 00 
WWW.PAMPASVASTERVIK.SE

DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

VINTERFÖRVARING
• Upptagning
• Bottentvätt

• Förvaring inne eller ute
• Pallmaterial ingår

• Sjösättning
Ring eller besök oss för offert!

Inclusive
All

STOR TILLBEHÖRSBUTIK • BÅTFÖRSÄLJNING
GÄSTHAMN •  SJÖMACK • BRYGGPLATSER

VERKSTAD • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
BÅTPLATSER  • VI SERVAR ALLA MÄRKEN

Aukt. försäljning och service för Mercury och Volvo Penta

OSTKUSTENS 
PÄRLA

Barlastgatan 3 | Västervik  | 0490-56 67 00

DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

WWW.PAMPASVASTERVIK.SE

TILLBEHÖRSBUTIK • BÅTFÖRSÄLJNING
GÄSTHAMN • SJÖMACK • VERKSTAD

SERVICE PÅ ALLA MÄRKEN
PADELBANOR • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

BÅTPLATSER I SJÖN & PÅ LAND

Barlastgatan 3 | Västervik | Må–fr 07–17 | 0490-56 67 00 
WWW.PAMPASVASTERVIK.SE

DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

VINTERFÖRVARING
• Upptagning
• Bottentvätt

• Förvaring inne eller ute
• Pallmaterial ingår

• Sjösättning
Ring eller besök oss för offert!

Inclusive
All

STOR TILLBEHÖRSBUTIK • BÅTFÖRSÄLJNING
GÄSTHAMN •  SJÖMACK • BRYGGPLATSER

VERKSTAD • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
BÅTPLATSER  • VI SERVAR ALLA MÄRKEN

Aukt. försäljning och service för Mercury och Volvo Penta

Aukt. försäljning och service för Mercury och Volvo Penta 

NYHET! Vi utför även service och 
reparationer på MC & mopeder.
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second hand-guiden: vastervik.
com/loppis och lägg upp en rund-
tur som förenar såväl skattjakt 
som äventyr och hållbar handel.

RETROVIK I VÄSTERVIK
Ett eldorado för dig som älskar 
gamla saker. Här finns begagnade 
möbler, inredning, interiör, porslin 
och keramik, begagnade vitvaror 
och symaskiner.

ANDERS NYTT  
& ANTIKT I VÄSTERVIK
Här finner du konstglas, allmoge, 
antikt, samt kuriosa med mera. 
Arrangerar också auktioner vid 
Gertrudsvik.

LILLA ÅTERBRUKET  
I VRÅKA
En glashytta belägen i den vackra 
radbyn Vråka i Norra Tjust. Med 
traditionella metoder och ett ut-
präglat miljötänkande omformas 
flaskor, burkar och fönsterglas 
till nya konst- och bruksföremål. 
Allt glas är handdrivet av Märta 
Hedin med ingraverad signatur.

GRÄNSÖ SLOTTS 
LJUSSTÖPERI
Ett litet familjeföretag som hand-
stöper ljus av mycket hög kvalitet 
i små upplagor, ett unikt hantverk 
där de är världsledande. Deras 
klassiska svenska grenljus och 
nyskapande kronor och kransar 
sätter guldkantad strålglans på 
tillvaron. Alla ljus stöps för hand 
och är gjorda av högkvalitativ 
stearinblandning med bra vekar.

Aspgården är Västerviks äldsta hus.

Fynda och återvinn
Många loppis och hantverk kring Västervik

HANTVERK & KURIOSA. Att 
återbruka, handla second hand 
och leta på loppisar har blivit ett 
självklart sätt för många att bidra 
till ett cirkulärt tänk – som är bra 
för både miljön och plånboken.  
I Västervik och runtom hela kom-
munen finns massor av dragplåster 
för antik, loppis- och second hand- 
bitna. Surfa in på den utmärkta Märta Hedin, Lilla Återbruket.
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ASPAGÅRDEN  
KERAMIK OCH TEXTIL
Vid Sankta Gertruds kyrka i 
Västervik ligger Aspagården, 
en av Västerviks äldst bevarade 
gårdsmiljöer med hus byggt redan 
1677. Här arbetar keramikern 
Kerstin Svensson Åhlin med 
både handdrejade bruksföremål, 
konstgods, inredningsdetaljer och 
större offentliga utsmyckningar. 
Hon kan visa runt på gården och 
berättar gärna om dess historia. 
Susanne Larzon, som välkomnar 
dig på Aspagården Textil, har en 
lång erfarenhet av att uttrycka sig 
inom den textila konsten. 

NYHULTS GODA 
HANTVERK
Sommartid erbjuds ett trädgårds-
café i släktgården i Nyhult där 
det säljs bakverk, smörgåsar, 
lättare luncher, keramik och 
konsthantverk. Även catering av 
buffé, varm mat, smörgåstårtor, 
tårtor med mera under hela året. 
Missa heller inte brödboden som 
är öppen när kafét är stängt.

Bakom allt som handlar om 
mat och bakverk är det Lovisa 
Andersson och Lotta Gustavsson 
som står för godsakerna. Platsen 
är underbart fin bland stenmurar 
och vacker natur.

KONST & FIKA EDSBRUK
En av Sveriges vackraste fika- 
oaser. Avnjut en frasig våffla, 
glass och bullar vid sidan av ett 
porlande vattenfall – och passa 
på att utforska olika konstut-
ställningar i en härlig bruksmiljö 
från 1600-talet. Håller öppet i 
både ur och skur – inomhus kan 
man beskåda kvarnens gedigna 
bygge sittandes vid bord med 
levande ljus.

Utforska olika konstutställningar 
samtidigt som du upptäcker  
delar av den gamla vattenkvar-
nen. Varje sommar visas flera 
konstnärers verk i kvarnen.

Vackert porslin från Aspagården Keramik.



CLEO ROBIN SKYLER

Idag har vi sex förvarings-
hallar (Kallhall) men även 
utomhusförvaring.

Vi förvarar ca 400 båtar 
på vituddens båtvarv i 
dagsläget.

Förvaringspris (inomhus) 
från 220:- per kvadratme-
ter inkl moms. Förvarings-
pris (utomhus) 100:- per 
kvadrat meter inkl moms. 
Lyft, tvätt & hantering till-
kommer.

Om du inte har 
pallningsmaterial så 
som vagn, vagga eller 
stöttor så kan du givetvis 
hyra detta av oss. Vi har 
fasta priser på nästan alla 
moment såsom hantering, 
service m.m. Önskar du 
att hämta en nyckel färdig 
båt vid bryggan så löser vi 
självklart det också.

FÖRVARING

Det där som inte får hän-
da. Något går sönder och 
du behöver hjälp snabbt. 
Vituddens Båtvarv ger 
dig fullservice, året runt. 
Vi hjälper dig med alla 
förekommande repa-
rationer av din fritids-/
yrkesbåt, och tillhandahål-
ler all service din båt kan 
behöva.  Vi hjälper er med 
trä-, metall- och plastre-
parationer, sjösättning, 
upptagning, vinterförva-
ring, försäkringsskador, 
rekonditionering samt 
service och reparationer 
av motorer. 

Vi har ett gediget hant-
verkskunnande och du 
kan med förtroende lämna 
ögonstenen till oss. Själv-
klart lämar vi garantier på 
samtliga utförda arbeten. 

VERKSTAD

Vi har bryggplatser på fyra 
olika ställen i Västervik.

• Vituddens Båtvarv
• Notviken
• Brevik
• Reginelund

BRYGGPLATSER

Vi är återförsäljare åt 
många kända varumärken. 
Linder, Ockelbo, Sting, 
Ryds, Silver, Terhi med 
flera. Titta igenom vår 
hemsida eller besök vår 
utställningshall efter den 
modell som ska bli din!

FÖRSÄLJNING

VITUDDENS BÅTVARV
Fullservicevarvet i Västervik

Etablerat sedan 1907

Vi hjälper dig med att förlägga föreningens 
läger eller evenemang i Västerviks kommun!

Idrottsläger: Anders Östlund, Idrotts- och fritidsstrateg, 
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
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Välkommen till kommunens 
Servicepunkter.
Turistinformation, använda dator och skrivare, handla livsmedel, tanka,  
ta ut kontanter, paketutlämning, ombud för Apotek och Systembolaget. 
Välkommen till oss! 

• Ukna - ICA Nära Ukna  • Odensvi - Odensvi Lanthandel • Hjorted - Nära Dej i Hjorted
• Loftahammar - ICA Nära Kusten • Gunnebo - Matöppet Gunnebo • Blankaholm - Blankaholms Lanthandel
• Edsbruk - Coop Nära Edsbruk • Totebo - Butiken i Totebo • Hasselö - Handelsboa 



Leva, leka, sjunga, växa, 
våga, bygga, lära, fiska, 
upptäcka, hjälpa, vårda, 
höra, se och göra.

Livskvalitet varje dag

Vår vision är att skapa livskvalitet varje dag.

Följ oss på Facebook och Instagram du också!



scania oskarshamn

tillsammans 
formar vi 
framtiden

www.scaniaoskarshamn.se

Scania har tillsammans med våra partners 
och kunder drivit transportvärlden framåt i 130 år. 

Vår vision är att leda omställningen mot ett hållbart 
transportsystem.  

Scania Oskarshamn tillverkar hytterna till 
Scanias Europaproduktion.

RESINIT AB erbjuder precisionsbearbetade komponenter och 
sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial.

Sedan 1936 har Resinit utvecklat kunskap och tillverkningsprocesser för att 
tillgodose högt ställda krav på hållbarhet, kvalitet och leveranssäkerhet till 
världsledande företag inom bland annat Medicinteknik, Livsmedelsindustri, 
Flyg & Rymd, Infrastruktur och OEM-tillverkning. RESINIT FOR LIFE. www.resinit.se

THROUGH TECHNOLOGY



EGENDOM
AKKA

Söker du bostad?  
Bostadsbolaget Akka Egendom äger och förvaltar 
nästan 200 lägenheter om 1– 6 RoK i Gunnebo  
strax utanför Västervik.

Besök www.akkaegendom.se för mer  
information och för att anmäla intresse!

Spötorget 1, Västervik | 0490-25 72 50
www.bostadsbolaget.vastervik.se

BO I VÄSTERVIK
Nära naturen, tid till annat

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 0490-31495.
Valdemarsvik, Loftahammar & Vimmerby 0123-510 90

Sveriges största hustillverkare med 
marknadens bästa betalningsvillkor! 
Fast pris | Totalentreprenad | Grund ingår

Kontakta mig så hjälper jag er vidare med husdrömmen. 
thomas.birgersson@alvsbyhus.se 



Loftahammars 
golfbana.
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LOFTAHAMMAR. Att idylliska 
Loftahammar växer med många 
tusen personer varje sommar är 
inte ett dugg märkligt – med tanke 
på den fantastiska skärgårds-
miljön och naturen.

Här finns allt från att slappa 
på någon av alla fina stränder till 
att aktivera sig med golf, padel, 
vandring och paddling.

Sandgläntan är en perfekt 
badplats för barnfamiljer och 
i närheten finns även Tättö 
Havsbad.

Om du vill försöka slå en 
hole-in-one eller bara njuta av att 
spela golf har Loftahammars GK 
en fullängds niohålsbana som 
är belägen i en kuperad skogs- 
och parkterräng. Samtidigt kan 
barnen prova på minigolfbanan 
intill. För några år sedan byggdes 
en padelbana utomhus, som är 
eftertraktad.

SWEEDS lockar med boende 

tradition får du inte heller missa.
Mitt i Loftahammar ligger  

klassiska Sandbyhof som förra 
året gick in i en ny era med en  
ny ägare. Deras pizzor med  
råvaror av högsta kvalitet, 
moules frites och sallader är  
alla ingredienserna för mötes-
platsen Sandbyhof.

Ta en sväng längs den fina 
gästhamnen, med sina 50 båt-
platser. Därifrån kan du fortsätta 
din promenad några kilometer 
mot det mycket trevliga som-
marstugeområdet Källvik.

Väldigt vackert är det i natur- 
   reservaten Vindåsen och Hulö- 
hamn – där du kan uppleva en  
natur typisk för Tjust innerskär-
gård. Här finns allt från dramatiska 
bergspartier till strövvänliga hag-
marker. I den omväxlande naturen 
lever en rad sällsynta arter.

En härlig utflykt är att bege  
sig ut bland kobbar och skär  
med Skärgårdstrafiken. Båten  
M/S Bella brukar åka till Rågö  
och Hasselö från mitten av juni  
till mitten av augusti.

Rågö naturreservatet bjuder 
på orörd natur, klippbad, en 
skärgårdsby och restaurang. 

Hasselö är en lite större ö som 
bland annat har en stor sand-
strand, restaurang, kafé och  
massor av olika aktiviteter. Däri-
bland vandringsleder, cykel-
uthyrning, kajaker och minigolf.

Idylliska 
Loftahammar
Lockar med många aktiviteter

i sina 25 stugor och hyr också 
ut cyklar och motorbåtar. De har 
även kontakter och hjälper turister 
att boka kanoter och kajaker.

Frånsett Tättö Havsbad finns 
ytterligare två campingar i när-
området – Bjursunds camping och 
Hallmare Havsbad. I de centrala 
delarna håller det lite större 
vandrar hemmet Trillin till – med 
totalt 24 två- till trebäddsrum.

En av flera populära restau-
ranger är Sjökrogen i hamnen. Där 
erbjuds både lunchservering och 
á la carte. Mysiga Stures Bageri, 
Café & Restaurang med en lång 

Stures bageri.



Skönt häng i 
Loftahammars 

gästhamn.



BLANKAHOLMS 
GÄSTHAMN

Tel. 070-539 93 14 
info@blankaholmsgasthamn.nu

GLASSCAFÉ • STÄLLPLATSER
GÄSTHAMN • HAVSSTUGOR

KAJAKUTHYRNING • TENNISBANA
MAT MED SERVERINGSRÄTTIGHETER

Camping och stugor: 0493-613 30
Vandrarhem Trillin: 0493-611 10

 
Familjevänlig camping i Loftahammar.
Uthyrning av stugor, båtar och kanoter. 

Minigolf, a�är, vandrarhem & restaurang.

0493-613 30   •   070-235 72 31

Familjecamping vid Havet  
Tel. 0493-613 30

Sweeds

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

 
Familjevänlig camping i Loftahammar.
Uthyrning av stugor, båtar och kanoter. 

Minigolf, a�är, vandrarhem & restaurang.

0493-613 30   •   070-235 72 31

SEMESTERHUS 
UTHYRNING

Kontakta oss för mer information
+46 (0)493-61001 • info@sweeds.com • www.sweeds.com

Ett varierat utbud av semesterhus i norra Tjust Skärgården
från riktiga svenska hus på landsbygden till lyxvillor vid havet.



Gäller i butik en gång per kund.

Rabatt på ett helt köp! 
Erbjudandet gäller t om 31/8 2022. 
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria 
varor eller pant.

Rabatt på ett helt köp! Rabatt på ett helt köp! Rabatt på ett helt köp! 

5%
Rabatt!

Gamleby

Ta med till butiken!Ta med till butiken!

Gäller i butik en gång per kund.

Rabatt på ett helt köp! 
Erbjudandet gäller t om 31/8 2022. 
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria 
varor eller pant.

Rabatt på ett helt köp! 

5%
Rabatt!

Duka upp 
sommarens 
smaker!

Välkommen in till oss på 
ICA Supermarket Gamleby!

Duka upp 
sommarens 
smaker!

Gamleby
Alla dagar 8–21

Manuella disken: mån–fre 8–18 • lör 8–14
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GAMLEBY. Västerviks kommuns 
näst största tätort var en handels-
plats redan på vikingatiden – och 
faktum är att själva staden Väster-
vik låg just här före år 1433 (därav 
namnet Gamleby). Kanske är det 
därför inte så konstigt att Europas 
enda trekantiga torg finns just i 
Gamleby och att den lilla orten har 
ett flertal intressanta och trevliga 
butiker.

Ett besök på Garpedansberget 
är en självklarhet. Längs med 
vandringsleden upp till en höjd  
på 80 meter finns 87 olika fantasi-
figurer, spännande att utforska 
för både stora och små. Där kan 
du bland annat kan se drakar, 

Den pittoreska byn har både kullerstenstorg och slingrande gränder.

troll, nymfer, vättar och älvor. 
Dessa skulpturer skapades av 
konstnären Jan Pol och har idag 
blivit en stor turistattraktion i 
Sverige. Mycket spännande för 
barnen med andra ord. På toppen 
finns ett lusthus och en underbar 
utsikt över Gamlebyviken.

Efter stunds promenad blir 
många sugna på att ta ett 
svalkande dopp i havet och vad 
passar bättre än att åka till den 
härliga lagunen i Hammarsbadet 
vid den fyrstjärniga KustCamp.

I byn finns det också ett antal 
loppisar och secondhandbutiker 
– där du kan passa på att fynda 
samtidigt som du agerar klimat-

smart och gör något för miljön.
I omtyckta Unos Park anordnas 

olika kulturevenemang för allmän-
heten – som konserter, utebio, 
grillkvällar, förskolans barnaktivi-
teter, öppna träningar, Byrundan, 
Nationaldagsfirande och den 
mycket populära Garpedagen.

Bykärlek
Välkommen till Gamlebys upplevelserika värld

Kustcamps klassiska 10-metershopp.



ALLT UNDER 
SAMMA TAK! 

Besök vårt showroom på Lucernavägen 10 i Västervik! 
För tidsbokning, ring Johan på 070-551 68 50. 



Fyrstjärnig Camping närmast 
Astrid Lindgrens värld när du vill bo vid havet !

45 minuters bilväg från Vimmerby

Lagunbad och 
hinderbana i havet
Nytt toppmodernt

Sevicehus

www.campa.se    KustCamp Gamleby     0493-10221

Pssst! Utvalda veckor får hela familjen gratis inträde till Pippi, Emil & co. Läs mer och boka på campa.se

Fyrstjärnig Camping närmast 
Astrid Lindgrens värld när du vill bo vid havet !

45 minuters bilväg från Vimmerby

Lagunbad och 
hinderbana i havet
Nytt toppmodernt

Sevicehus

www.campa.se    KustCamp Gamleby     0493-10221

Pssst! Utvalda veckor får hela familjen gratis inträde till Pippi, Emil & co. Läs mer och boka på campa.se

KustCamp Gamleby
– barnfamiljens bästa val
Vill du bo på en fräsch familjecamping vid havet 
och ändå ha nära till Pippi? Då är fyrstjärniga 
KustCamp Gamleby smultronstället för dig.

Semestern flyter på så mycket bättre när det praktiska är 
väl ordnat och när både stora och små trivs och har det bra.

Ostkustens fräschaste servicehus
KustCamp i Gamleby har verkligen ett servicehus i hotell- 
klass. Det ger dig högsta standard på din semester. Modernt  
och hållbart med solvärme som dominerande värmekälla  
till varmvattnet.

Sagolika äventyr 
Gamlebyviken har insjötemperaturer i havsvattnet och har 
stora naturytor för ben som är fulla med spring. Sagostig med 
troll, finfint fiske och möjligheten att hyra kajaker, rodd och 
motorbåtar är bara några av alla sköna hyss som väntar på  
den lilla camping pärlan KustCamp Gamleby vid Östersjön.

Nya hotellstugor och glamping!
Till säsongen står fem nya familjestugor färdiga. Dessa finns 
tillgängliga året runt. Lakan ingår i priset! 

Nytt för i år är också ett fantastiskt glampingtält med pentry och 
eget badrum. Här sover du i riktig hotellsäng och barnen på loftet. 
Dessutom med aircondition/luftvärme! 



Västervik Resort är 
en av de allra största 
turistmagneterna.
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VÄSTERVIK RESORT. Det femstjärniga bad- och 
semester paradiset Västervik Resort är Nordens 
till ytan största campinganläggning. Ytan på det 
natursköna och vackra skärgårdsområdet är 96 
hektar – alltså inte mindre än 180 fotbollsplaner.

Här är bara att välja och vraka mellan mängder  
av olika boendealternativ och aktiviteter för hela 
familjen. Anläggningen har 166 stugor & villa-
vagnarna, 900 campingplatser och 16 studio-
lägenheter. Men även om du inte bor här är hela 
utbudet tillgängligt, och det mesta gratis, för 
dagsgäster, vilket också gör det till ett populärt 
utflyktsmål från hela regionen. 

Ta härligt salta havsbad från både sandstrand, 
klippor eller bryggor. Annars har upplevelsebadet  
en tempererad utomhuspool – liksom även en inom-
huspool, jacuzzis, bastur, häftiga vågströmmar, en 
skojig babypool och fem roliga vattenrutschbanor. 
Med andra ord kan du oavsett väder alltid tillfreds-
ställa blötdjuret inom dig.

Men resortanläggningen är så mycket mer än 
bara sol och bad. Vad sägs exempelvis om att ta en 
spännande runda äventyrsgolf på konstgräs banan 
med 18 hål, golf på en niohålsbana eller prova på 
den nya heta sporten padel (fyra banor)? Och beach-
volleybollplanen är nästan helt nyanlagd. Det går 
även att hyra kajak och SUP.

De yngre barnen kan leka på Västerviks största 
lekplats eller vara med i Lysseklubben, full av upptåg 
och aktiviteter. För de äldre barnen anordnas både 
discon och lägerkvällar. Något som är väldigt omtyckt 
är också hoppborgen och luftkuddeland.

I de tre olika restaurangerna går det att äta och 
dricka gott och det finns även en butik att handla i.

Frågan är ändå om inte det mest unika som sticker 
ut är Korpaholmarnas sju öar – med broar emellan 
och promenadstigar i en fantastisk miljö. Att ha under-
bart sköna och roliga dagar på Västervik Resort är 
knappast några problem – snarare tvärtom.

Den mjuka sanden inbjuder till både avkoppling och spel.

Semesterparadiset
 Lev femstjärnigt på Västervik Resort



Lysse hälsar välkommen till upplevelse-
badet – med pooler, jacuzzis, häftiga 
vågströmmar och inte mindre än fem 
vattenrutschkanor.



vastervik.com/camping
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KUSTCAMP GAMLEBY
Vill du allra helst bada i havet, 
men ändå ha insjötempera-
turer i vattnet – ja, då är det 
perfekt att bo på eller besöka 
KustCamp Gamleby. Den 
fyrstjärniga familjecampingen 
ligger skyddad i Gamlebyviken 
i Östersjön. Här ryms cirka 140 
campingtomter för husvagn, 
husbil och tält, 39 stugor & 
villavagnar, samt fjolårets 
nyhet glamping – ett lyxtält i 
hotellklass som går att hyra. 

Det mysiga lagunbadet har 
en fin sandstrand och den 
stora bågformade bryggan gör 
det enklare att hålla koll på 
barnen i vattnet. De våghalsiga 
får sitt genom ett hopptorn i 
både tre, fem och tio meters 
höjd. Roliga aktiviteter råder 
absolut ingen brist på – du kan 
hyra allt från kajak till trampbåt 
och faktiskt också motorbåtar. 
Hinderbanan och studsmattan 
brukar alltid vara väldigt attrak-
tiva för framför allt barn och 
ungdomar. Restaurangen är 
väldigt poppis och det finns 
dessutom både ett kafé i 
receptionen och en minilivs. 

FLER CAMPINGAR

TÄTTÖ HAVSBAD  
& CAMPING
Tättö familjecamping utanför 
Loftahammar har en sagolikt 
vacker utsikt över havet. Här 
finns både 160 campingplatser 
och elva stugor i olika stor-
lekar att hyra.

Det barnvänliga badet 
är omgivet av ett storslaget 
skärgårdslandskap med bra 
sportfiske. Här finns flera 
havsbad, lekplats, aktiviteter, 
minigolf, boule, butik och 
restaurangen Tättö Havskrog. 
Här finns möjlighet till massor 
av aktiviteter, bad, lekplatser, 
minigolf, boule, butik m m. 

LÅNGSJÖN STUGOR  
& CAMPING
En naturskön idyll utanför 
Ankarsrum – mellan Västervik 
och Vimmerby – med 42  
rymliga campingtomter och 
även sju stugor att hyra.

Här går att njuta av både 
härliga insjöbad och goda 
fiskemöjligheter. Du kan 
även hyra kanot, rodd- och 

motorbåt eller cykel och ta dig 
runt i den vackra omgivningen. 
Längs stranden hittar du flera 
fina grillplatser som inbjuder 
till äventyrliga nätter.

ODENSVI CAMPING
En mindre camping med 18 
campingtomter i det lilla sam-
hället Odensvi, 42 kilometer 
norr om Västervik. Här finns 
goda vandrings-, fiske- och 
badmöjligheter.

Vid Kyrksjön har det nyligen 
fixats med en ny lekplats, 
boulebana, utegym och en 
ny grillplats – som upplagt för 
trevliga stunder med familjen 
med andra ord. 

Finns också en livsmedels-
butik och ett litet kafé med 
enklare mat. Receptionen är i 
lanthandeln.

ÖVRIGA CAMPINGAR  
I KOMMUNEN 
Bjursunds familjecamping, 
Gudingebadet, Blankaholms 
naturcamping.

Odensvi badplats.

KustCamp i Gamleby.



Tanka dygnet runt till bästa pris. 
– Vi har 95 & 98 oktan samt B0 Diesel
VÄSTERVIK • 0490-170 30
ÖSTERSJÖVÄGEN 68 (vid fd. Preem-macken)

Bensinmacken
 på söder

Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 
för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 

av Rieker-skor till både dam och herr.
Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 

för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 
av Rieker-skor till både dam och herr.

Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 
för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 

av Rieker-skor till både dam och herr.

Välkommen in till Skokällarn där du kan hitta skor 
för hela familjen! Vi har bland annat ett stort utbud 

av Rieker-skor till både dam och herr.

Folkparksvägen 58 A, Västervik • Telefon: 0490-160 05 • Öppettider: mån–fre 10–18 • lör 10–15



vastervik.com/badguide 
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GRÄNSÖ. Gränsö är ett underbart vackert 
naturreservat som består av en halvö med 
varierad natur – på gångavstånd till Västerviks 
centrum. Här går att få en toppklassig både 
rekreation som motion. Du kan gå eller springa 
hela eller delar av Gränsöleden – en 12 kilometer 
lång vandringsled genom lummiga ekhagar, 
kala klippor med fantastisk utsikt över havet, 
karga tallskogar och öppna fält. En del av leden 
går även att ta sig fram med cykel. En naturlig 
utgångspunkt är Gränsö kanal – som skiljer 
Gränsö från fastlandet. Vid Sandviken finns en 
naturstig som kallas Skogsslingan. Genom en 
färd på denna 2,7 kilometer långa sträcka kan du 
upptäcka och njuta av flera olika skogstyper.

Naturreservat 
med vandringsleder

Lillön på Gränsö har en fin vandringsled.

BADPLATSER

Längs Gränsöleden hittar du en massa fina 
badplatser som uppskattas av både stora  
som små. Däribland Bondbacken – som är  
ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer med 
sina grillplatser, solläge på förmiddagen och 
en nybyggd hinderbana för barnen. Sandvik 
längre ut på Gränsö erbjuder en fin, lång-
grund sandstrand med härlig kvällssol. De 
som hellre vill söka upp en egen klippa att 
sola och bada vid blir garanterat glada om  
de tar sig till exempelvis Lillön eller Skanvik. 



Inte utan att man längtar till de härliga 
klipporna på Skanvik, Gränsö. 
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GRÄNSÖ. I dag är Gränsö en egen destination och 
ett växande besöksmål. Frilufts- och besöksanlägg-
ningen alldeles vid havet lockar mellan 150 000 och 
180 000 besökare varje år. 

Gästerna kommer för att njuta av slottsmiljön, 
trädgårdarna – bland annat ett eget rosarium med 
över 200 rosor, parkerna och den egna badstranden. 
Men också för att boka in sig på ett lyxigt spa, hotell, 
slottsrestaurang och ett mysigt sommarkafé. 

Gränsö Slott har 57 påkostade hotellrum, varav 
fyra nya strandsviter direkt vid havet och ett spa 
med elva olika pooler – såväl som ett kallbadhus. 

Hotellet kan stoltsera med över 20 000 uthyrda 
gästnätter per år och fler än 7 000 gäster som njuter 
av dagspa årligen.

Beläggningen bara ökar – liksom den fortsatta 
satsningen. I år är det premiär för både en ny, 
exklusiv gästhamn med nya båtplatser och en 
utbyggnad av hotellets lobbybar/spabar med en 
härlig vy över poolerna.

Gränsö Slott Hotel & Spa

Efter bad blir man lätt sugen på mat och på  
Gränsö Slott Hotel & Spa finns mycket på menyn.

Utbudet är inget att klaga på. Det finns elva olika pooler att välja mellan.



Västerviks mest 
välsorterade hund- 

och kattbutik!
Veterinär • Sim • Trim

Café • Träningshall

mån–fre 10–18 • lör 10–13
Kolonivägen 17, Västervik

0490-125 01

Välkommen till oss 
på Trippolo 

Med två moderna secondhandbutiker 
erbjuder vi herrkläder, böcker, spel, 

pussel, tv-spel, film & musik. 
Även nya brädspel och nytt LEGO!

Brunnsgatan 1
Mån-Fre 10:00-18:00
Lördag: 10:00-15:00
Söndag i Juli: 11:00-16:00
Telefon: 072-204 94 38

Bredgatan 9
Mån-Fre: 10:00-18:00
Lördagar: 10:00-15:00
Telefon:  076-133 99 94
www.trippolo.se

Retro, Antikt & Begagnat 
Reparation av symaskiner. 
Allén 68, 070-282 65 41
Vardagar 10.00–18.00 
Lördag 10.00–14.00

sneckenstrom.se  |  Så lite bättre, må lite bättre.

Allt du behöver för ditt 
husdjur hittar du hos oss!

0490-333 61 | www.djurmagazinet.se

Ljunghedsvägen 4A, Västervik (vid ICA Maxi)
Mån-fre 10-19.00 • Lör 10-17.00 • Sön 10-15.00

Allt du behöver för ditt 
husdjur hittar du hos oss!
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Här finns tusentals fornlämningar som utgör spår  
av bronsåldersmänniskans liv. Därav lanserandet av  
konceptet ”Bronsålderskust”. Ett av de mest lätt- 
tillgängliga områdena är Hermanstorp i utkanten  
av Västervik. Här ligger fornlämningarna som ett  
pärlband längs den forna havsviken. Än i dag kan  
man spana ut över nejden och föreställa sig hur  
landskapet såg ut under sin glansperiod. För cirka  
7 000 år sedan, under äldre stenåldern, var området  
en del av den dåtida havskusten. Strandnivån låg då  
mer än 25 meter över dagens och Målserum utgjorde  
en stor ö i havsbandet. Under bronsåldern, för 3 800–2 500  
år sedan, låg strandnivån ca 12–18 m över dagens. 

En viktig del i arbetet med Bronsålderskust, som drivs av  
Västerviks kommun i samverkan med Västerviks Museum, Läns- 
styrelsen, lokala föreningar och markägare, har varit att tillgängliggöra  
de olika fornlämningsområdena. Nu finns det en övergripande broschyr med  
information och kartor till flera områden i det som vi kallar Bronsålderskust. I Hermanstorp finns en  
vandrings ledsapp för den som föredrar digital kommunikation och utmärkta stigar som gör att man  
kan ta sig runt till fots utan att riskera att missa några lämningar. I Lofta finns en vandrings led där man 
passerar flera olika fornlämningar, bland annat flera hällbilder. Får du blodad tand kan vi rekommendera 
en heldagstur runt Gamlebyviken, för att ta in vidden av de fynd som gjorts, och få en bild av vilken 
myllrande och högintressant miljö, området utgjorde under bronsåldern. 

Det vi i dag ser ovan mark är främst gravar i form av rösen och stensättningar, men Tjustbygden är också 
ett av de största hällristningsområdena i norra Europa. Av det vi vet i dag är traditionen med hällbilder 
inte alls lika utbredd i inlandssocknarnas miljöer. Detta har därför varit avgörande för avgräns ningen 
inom Bronsålderskust, en benämning som främst avser området kring Västervik – Gamleby – Lofta. 

Vill du veta mer kan du läsa på:  
vastervik.se/bronsalderskust 
vastervik.com/bronsalderskust och se filmer på Youtube.

Visste du att Tjustbygden 
ruvar på några av landets  
mest framträdande 
bronsåldersområden?
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GRÄNSÖ SLOTT
På Gränsö Slott kan du välja 
mellan två olika hotellmiljöer. 
Strandhotellet eller privat bunga-
low i charmiga Gårdshotellet.

Strandhotellet ligger direkt 
vid havet, Gårdshotellet i en 
designträdgård med egen pool 
och privata bungalows med hög 
inredningsstandard, byggda i 
charmig småländsk stil. Sam-
manlagt finns 57 rum med 118 
bäddar, varav en mini-svit, fyra 
strandsviter och två stora familje-
bungalows med fyra bäddar.

VÄSTERVIK  
GUESTHOUSE
Västerviks nyaste, men också 
äldsta hotell. Huset byggdes 
nämligen redan i slutet på 
1700-talet som bostad till en 
köpman. Det har även varit 
bland annat bibliotek och vuxen - 
skola innan det privatägda 
hotellet öppnade 2019.

Utsikten över vattnet är lika 
fantastisk som närheten till 
restauranger och shopping.

Hotellet har tio standardrum 
och fem familjerum. Frukost 
ingår och alla gäster är väl- 
komna att laga mat i det ut-
rustade gästköket.

BEST WESTERN  
PLUS – VÄSTERVIKS  
STADSHOTELL
Det fyrstjärniga stadshotellet 
mitt i centrala Västervik rymmer 
101 rum och har allt man kan 
tänka sig som ger en skön och 
härlig vistelse. Frukostbuffén, 
spaavdelningen och det välut-
rustade hotellgymmet är mycket 
uppskattade – liksom Gustawas 
Kök & Bar. Där kan du njuta av 
vällagade rätter med inspira-
tion från hela världen, men på 
svenska råvaror.

Skönare Liv är namnet på 
spaavdelningen där du hittar 
en härlig jacuzzi, bastu, pool 
med relaxavdelning och även 
har möjlighet att träna.

Många kommer hit för olika 
hotellpaket, konferenser, bröllop 
och andra events. En fantas-
tisk festvåning med underbar 
skärgårdsutsikt.
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Aldrig fel med 
bubbel i dubbel 

bemärkelse.
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HAGATORPET
Fantastiskt vackert, mysigt och 
naturskönt torp vid Piperskärr 
med närhet till hav på båda sidor. 
1800-talstorpet är fullt utrustat 
och här bedriver du självhushåll.

SURE HOTEL BY  
BEST WESTERN  
– CENTRALHOTELLET
Här bor du bekvämt med hög 
standard – nära både till butiker 
och restauranger i city, liksom till 
havet som är alldeles runt knuten.

Stadens äldsta familjeägda 
hotell, som även ligger intill  
Västerviks resecentrum, kombi-
nerar komfort och fräschör med 
charm och omsorg. Här finns 37 
rum, frukost, bar och basturelax. 
Har också sex cyklar som gästerna 
kan låna gratis – och ge sig ut på 
en upptäcktsfärd i staden.

ULLEVI GÅRD –  
GAMLEBY BED  
& BREAKFAST
Ett mycket naturskönt, vackert 
och rofyllt boende bara en kvart 
med bilen in till Västervik. Det 
går även bra att ta buss eller tåg.

Här finns ett mysigt trädgårds-
kafé, en loppis och går att hyra 
herrgårdsbyggnaden för olika 
firanden och konferenser. Dess-
utom arrangeras ibland olika 
helgevents – som exempelvis 
olika former av yoga, massage, 
mindfulness, ansiktsbehandling 
och livsstilcoaching.

SLOTTSHOLMEN
Som gäst på ABBA-profilen Björn 
Ulvaeus hotell har du förmånen 
att välja om du vill övernatta på  
land eller till havs. Det flytande 
hotellet har 33 rymliga dubbel-
rum med egen uteplats eller 
balkong – samt även tio sviter  
med fantastisk utsikt över skär-
gården. Här finns även chansen 
att träna på ett modernt gym 
och koppla av i ett skönt spa i 
det härliga varmbadhuset. Maten 
på Slottsholmens restaurang 
är inspirerad av minnen från 
Björn Ulvaeus uppväxt i Väster-
vik och smakupplevelser från 
världens alla hörn under super-
gruppens turnerande.

CHARLOTTENLUND  
BED & BREAKFAST
Här bor du mitt i Loftahammars 
skärgårdsby, nära till allt i ljusa 
och mysiga rum. Boendet är 
tids enligt sekelskiftesstil och 
ligger i samma byggnad som 
Stures bageri – som serverar 
smaskig lokalproducerad mat. 

Charlottenlund kan erbjuda 
golfpaket till Loftahammars GK 
bara en sving med klubban från 
det härliga boendet.

HOTELL PARK 
Familjeägda Hotell Park är ett 
ombonat cityboende i Väster-
viks äldre kvarter, mittemot 
resecentrum och nära den 
småländska skärgårdsstadens 
stora aktivitetsutbud. Här väntar 
11 stycken trivsamt in  redda rum 
med knarrande golv och tjocka,  
blommiga väggar och med utsikt 
över parken eller den egna 
trädgården, där man med fördel 
intar frukosten sommartid.

TOFVEHULT 
Tofvehult har länge varit ett 
populärt utflyktsmål, med sitt 
natursköna läge djupt inne i de 
småländska skogarna. Numera 
erbjuds ett rofyllt och naturnära 
semesterboende med möjlighet 
att bada bastu, bada och ta 
cykelturer i omgivningen. Här 
går även att anordna konfer-
enser och möten.

Mycket bättre läge än alldeles vid havet går knappast att få.



TÄTTÖ HAVSBAD
Camping och stugor 
0493-613 30 
Vandrarhem Trillin 
0493-611 10

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

DETTA ÄR ANNONSER

GAMLEBY B & B 
Ullevi Gård
Herrgårdsmiljö  
med havsutsikt
Tel. 070-255 62 65
gamlebybnb.se

BOENDE

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

BO I STUGA ELLER  
CHARMIGT TORP 
Vitudden eller Hagatorpet. 
Nära hav & 3 km  
till Västervik.
076-420 99 85  
kerstin.ankervik@outlook.com

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

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

HOTELL PARK
En härlig frukost gör susen när 
du är på resande fot. Känner  
du dig som hemma hos blir vi 
extra glada. Mysigt, ombonat 
och som hemma. Så tänker vi. 
www.hotellpark.se

VÄSTERVIK GUESTHOUSE 
Här bor du mitt i city.  
Grönsakstorget 1
Tel: 0493-55 60 60
www.vastervikguesthouse.se

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

SURE HOTEL BY 
BEST WESTERN  
CENTRALHOTELLET
Brunnsgatan 23, Västervik  
0490-895 50
www.centralhotellet.com

LÅNGHOLMENS STUGA 
Hyr vår unika lilla stuga som vi 
kallar Fejset. Den ligger på vår ö 
Långholmen, 5 meter till vattnet 
med egen brygga och utsikt  
över horisonten. 070-999 26 11  
www.langholmen.net 



SOCIALDEMOKRATERNA 
ÄLSKAR VÄSTERVIK!
Varmt välkommen till vår vackra kommun. Vi i Social- 
demokraterna vill verkligen att alla ska känna sig  
välkommen till Västerviks kommun, vare sig du är  
kommunmedborgare, turist eller funderar på att  
flytta hit till oss. Vår vision är precis som kommunens  
egen devis livskvalitet varje dag och det lovar vi att  
arbeta hårt för varje dag. Det vi hoppas på från dig  
är ett ömsesidigt engagemang och att du delar vår  
vision om att det är viktigt att vi hjälps åt att skapa en bra och hållbar framtid här.

Västerviks kommun befinner sig i ett mycket kraftfullt expansivt skedde. Närings
livet väljer att etablera och expandera sina företag här. Västerviks kommun gör 
stora och viktiga investeringar i välfärden: Nya förskolor, särskilt boende, trygghets-
boende, hyresrätter, simhall och ny ishall. Livskvalitet varje dag för alla, både för 
gammal som ung – det arbetar vi för varje dag!

Min personliga pärla
En av de underbara sakerna med Västerviks kommun är att det finns så många 
ljuvliga pärlor. Jag tänkte lyfta två: När det kommer till Tjust skärgård finns det en 
oerhört fin möjlighet att nå ända ut i skärgården utan att åka båt i Händelöps huvud, 
eller ”huvet” som en del väljer att kalla det. Fantastiska klipphällar som är perfekta 
för bad och sol. Och en utsikt som fullkomligt tar andan ur en. 

Väljer man att åka lite inåt i landet så finns det en gammal vattensåg som har 
genom gått en rejäl upprustning. Platsen heter Oxebo och sågen ligger vid en 
fantastiskt mysig liten insjö vid namn Södersjön. Ett perfekt utflyktsmål som bjuder 
både på kultur och fina badmöjligheter.

Där har ni två av vår kommuns riktiga pärlor, välkommen att utforska dem och 
många fler hos oss!

Dan Nilsson
Ordförande kommunstyrelsen 
Västerviks kommun



Varmt välkommen ti� vår nya lokal på Norra
 strandvägen 39 (Vid Stenhamraparkeringen). 
Vi öppnar sommaren 2022.
Vår thailändska kock lagar äkta 
 thai-mat från grunden.

Beställ online på  www.thairoiet.se
Facebook : thai Roi et • Instagram: thai.roiet 

Tel. 0490-121 11
Breviksv. 16, Västervik
www.restaurangrubinen.se

Restaurang Rubinen

      Restaurang Rubinen

Mån-fre 11.00-14.00

Lunchbuffé
Salladsbuffé
Pizzabuffé

95:-
inkl. dryck, bröd, kaffe, kaka

Även à la carte:
Kött, fisk, pasta, pizza, grill 

sallader, kebab och 
plankstek 

Fullständiga rättigheter
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Mån-fre 11.00-14.00

Lunchbuffé
Salladsbuffé
Pizzabuffé

95:-
inkl. dryck, bröd, kaffe, kaka

Även à la carte:
Kött, fisk, pasta, pizza, grill 

sallader, kebab och 
plankstek 

Fullständiga rättigheter
Tel. 0490-121 11

Breviksv. 16, Västervik
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      Restaurang Rubinen 

      Restaurang Rubinen

Mån-fre 11.00-14.00

Lunchbuffé
Salladsbuffé
Pizzabuffé

95:-
inkl. dryck, bröd, kaffe, kaka

Även à la carte:
Kött, fisk, pasta, pizza, grill 

sallader, kebab och 
plankstek 

Fullständiga rättigheter

Även à la carte:
Kött, fisk, 
pasta, pizza, 
grill, sallader, 
kebab och 
plankstek

Tel. 0490-121 11
Breviksv. 16, Västervik
www.restaurangrubinen.se

      Restaurang Rubinen 

      Restaurang Rubinen

Mån-fre 11.00-14.00

Lunchbuffé
Salladsbuffé
Pizzabuffé

95:-
inkl. dryck, bröd, kaffe, kaka

Även à la carte:
Kött, fisk, pasta, pizza, grill 

sallader, kebab och 
plankstek 

Fullständiga rättigheter

Mån–fre 11:00–14:00 

Lunch 
99 kr 

Inkl. dricka, bröd,  
sallad, kaffe, kaka

Öppettider:
Mån–tors kl 11–22
Fre–lör kl 11–22

Sön kl 12–21

VILL DU BOKA ANNONS- 
PLATS I NÄSTA ÅRS  

VÄSTERVIK SOMMAR? 
Kontakta oss på info@mediafokus.se

www.mediafokus.se



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

MAT & DRYCK

GRÖNA TUPPEN 
Restaurang Gröna Tuppen.
Fårhults järnvägsstation  
593 96 Västervik
Tel: 070-326 01 35 
gronatuppenab@gmail.com  
www.gronatuppen.com 

TÄTTÖ HAVSKROG 
À la carte, Bar, Bistro,  
Catering, Fika & Bad
Öppet varje dag 11.00–21.00
0493-610 10 eller  
www.tättöhavskrog.se

GERTRUDSVIK  
RESTAURANG & CAFÉ
Vi serverar lunch, à la carte,  
fika & hemgjord glass.  
Välkomna!
0490-102 10
www.gertrudsvikrestaurang.net

LÅNGHOLMENS GLASSBOD 
Vi serverar hemmagjord glass i 
en fantastisk skärgårdsmiljö. Sitt 
här eller ta med. Häng med på 
instagram: @langholmen_tjust 
070-999 26 11  
www.langholmen.net

vastervik.com/mat-dryck

Kolonivägen 15A
593 61 Västervik

0490-195 00 

lunch a la carte

take away
 
för västervik!

Prova våra stekta nudlar med kyckling och 
grönsaker, toppade med två stycken räkor, eller

nr 14 som vi kallar den!

Räkor ingår inte på lunchen

89/99kr89/99kr

nr 14nr 14
presenterar

DETTA ÄR ANNONSER
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MAT & DRYCK

PITTORESKT  
OCH VÄLSMAKANDE
Kafé Tant Grön, mitt i Västervik, 
är perfekt för dig som går igång 
på mat och fika med kvalitet. 
På den mysiga bakgården kan 
du spisa läckra räksmörgåsar, 
hembakade pajer och smakfulla 
sallader. 

HEMMAGJORD GLASS
På Långholmens Glassbod kan 
ni njuta av magiskt god hemma-
gjord glass. Här erbjuds olika 
sorters glass att välja på och det 
varierar från dag till dag. Ni kan 
inte bara äta och dricka gott på 
Långholmen…. ni kan även hyra 
en SUP (Stand Up Paddel board) 
om ni är sugna att bada och leka 
i vattnet en stund efter glassen. 

EN OAS I SJÖSTADEN
Restaurang och kafé beläget i 
parken i Gertrudsviks Sjöstad 
endast 5 kilometer från centrum. 
Här i en fantastisk miljö serveras 
dagens lunch, à la carte, pizza, 
sallader och fika. Här erbjuds 
alltid ett vegetariskt alternativ. 
Både inne- och uteservering. 

FENA PÅ GLASSAR
På Bosses Glassbar mitt på 
fiskartorget i Västervik får du 
den dagsfärska glassen, som 
någon av fem glassmästare gjort 
tidig morgon, på det klassiska 
och så hemliga Bosse-receptet.

BJÖRN ULVAEUS  
MATMINNEN 
Maten på Slottsholmen är in-
spirerad av minnen från Björn 
Ulvaeus uppväxt i Västervik och 
smakupplevelser från repeti tioner 
och föreställningar världen 
över. Därför samsas det lokala 
och långväga på menyn. Flera 
samarbeten med lokala produ-
center gör det hållbart, och fan-
tastiskt gott. Här lagras kött från 
lokala gårdar i restaurangens 
egna hängmörningskyl, där det 
långsamt får mogna till perfek-
tion. Börja gärna med en drink 
i baren eller på uteserveringen 
som är öppen sommartid.

LÄCKERT LIBANESISKT
Den som vill prova på det 
kryddoftande libanesiska köket 
ska bege sig till Sahara på 
Fiskaretorget. Här vankas även 
klassisk husmanskost till lunch 
och trubadurkvällar i solned-
gångens milda sken. 

VÄRLDSINSPIRERAD MAT
Västerviks stadshotells mysig 
restaurang Gustawas Kök 
& Bar, där bryggaränkan 
Gustawa Sandbergs hem från 
1830–1860-talet möter nutiden. 
Smakerna har hämtats från hela 
världen, råvarorna är ofta lokala. 
Inspirationen kommer från 
alla handelsresande, sjömän 
och rockartister som kommit 
på besök genom tiderna och 
blandat smaker från olika mat-
kulturer. Välj fritt mellan många 
olika öl- och vinsorter från när 
och fjärran, eller varför inte ett 
glas champagne? Gustawas har 
”Godt Dricka”!

NJUT AV SKÄRGÅRDEN 
En annan trevlig upplevelse är 
att boka en räkkryssning med 
skärgårdsbåtarna. Här kan du 
njuta av skärgården samtidigt 
som du avnjuter mat, dryck.

GULDKANTAT  
VARDAGSRUM
På den av White Guide- 
rekommenderade restaurangen 
 Guldkant äter du lunch likväl 
som en tre rätters 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 
vy över hamnen. 
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NYGRÄDDADE VÅFFLOR  
VID STADSPARKEN
Mitt i Västerviks stadskärna  
ligger Stadsparken – en grön 
oas med porlande bäckar, 
vackra planteringar och en 
stor lekplats för stora och små. 
Strax intill, i Kyrkans Hus, driver 
Svenska Kyrkan ett sommarkafé 
där besökare kan njuta av kaffe 
och en nygräddad våffla.

HAVSNÄRA GÄSTGIVERI
Familjära Blankaholms Gäst-
giveri har en speciell kärlek för 
såväl färskfångad Östersjöfisk 
som för medelshavsmat med 
ljuvlig doft av vitlök och kummin 
– ibland i kombination! Inne- och 
ute servering och musikaftnar 
sommartid.

VID HAVET
Sjökrogen i Loftahammar är be-
lägen i gästhamnen. Här erbjuds 
lunchservering och à la carte inne 
och ute – alltid med havsutsikt.

FIKET MITT I BYN
Byfiket på Gamla Torget i 
Gamle by är ett charmigt kafé 
med fika- och lättlunch. Här älskar 
man att baka och att testa nya  
recept och det avspeglas på  
menyn som skiftar med säsongen 
och humöret. Vägg i vägg ligger 
en presentbutik och torghandel 
med när producerat. 

RÖDA STUGOR MED 
VITA KNUTAR
Västerviks välkända båtsmans-
stugor byggdes på 1700-talet 
som bostäder åt båtsmännen.  
På sommaren serverar Båts-
mans gränd Kafé fika och lättare 
luncher i den unika och charmiga 
miljön.

EN VÅFFLA I SOLEN
En frasig våffla med sylt och 
glass i solskenet på Gläntans 
sommarkafé på Vitudden är 
ett semestermåste för många 
Västerviksbor.

MAT- OCH KONST-
HANTVERK
Idylliska trädgårdskaféet 
Nyhults Goda   Hantverk är en 
släktgård utanför Hallingeberg 
som erbjuder  såväl genuint mat 
som konsthantverk. Här frestas 
man av bakverk, smörgåsar och 
lättluncher samt alster av lokala 
konstnärer och hantverkare. 

MIDDAG PÅ SLOTTET
Menyn på vackra Gränsö Slotts 
restaurang i Västervik är modernt 
klassiskt. Det är matlagning från 
grunden på bra råvaror från lokala 
och svenska producenter. Gränsö 
slott ligger på en halvö mellan 
stad och skärgård, hav och land 
vilket speglar matlagningen. 

MAT MED FLYT
Restaurang Bryggan är ett 
flytande kafé och restaurang 
med panoramavy över inloppet 
till Västervik. Med inspiration 
från havet serveras matiga 
sallader, räksmörgåsar, färska 
räkor med aioli och bröd, samt 
plättar med sylt och glasskula 
till de små. Till maten serveras 
öl, vin och bubbel, eller annan 
önskad dryck. Kaféet erbjuder 
nybakade bullar och andra bak-
verk. Allt detta och mycket mer 
kan av njutas på takterrassen.

GÅRDSBUTIK MED  
FIKA & HEMBAKAT 
På slingrande vägar genom 
skogarna i Odensvi hittar ni 
gården  Solliden, cirka 2 mil väst 
om Gamleby. En KRAV-certifi-
erad gård som föder upp grisar 
i sin naturliga miljö. Möjlighet till 
shopping i gårds butiken samt 
även ta en fika med hembakat  
i en härlig miljö.

LÄCKERT LÄNGS VÄGEN
Vägkrogen Tindered Lantkök 
norr om Västervik har hållit 
humöret uppe hos vägfarare 
i ett kvarts sekel. Vid flera 
tillfällen har den utsetts till Årets 
vägkrog. Flera av ingredienserna 
kommer från den egna gården 
och recepten har gått i arv i 
generationer.

vastervik.com/mat-dryck



• Antikt allmoge keramik och
glas 1900-tal, tavlor mm

• Handmålade sidensjalar, ponchos m.m

            ANTIK & SIDEN i Vråka
 salvianna_design

ÖPPET: lörd–sönd  2/7–7/8, kl.11–15

AN TIK & SIDEN
Lilla Återbruket ligger i den vackra radbyn Vråka, fyra 
mil norr om Västervik. Mitt i byn ligger glas hyttan som 
drivs med ett utpräglat miljötänkande. Råvaran är en-
gångsglas såsom burkar och flaskor, som här förvandlas 
till bruks- och konstglas. Allt glas är handdrivet med 
ingraverad signatur.

Sommarens öppettider 2022:
25:e juni–14:e augusti, tors–sön kl. 11–15

20:e augusti, lör kl. 11–15
27:e augusti, lör kl. 11–15 

facebook:Lilla Återbruket
www.lillaaterbruket.se, info@lillaaterbruket.se

GLASHYTTAN I VRÅKAGLASHYTTAN I VRÅKA

DETTA ÄR ANNONSER

ALMVIKS TEGELBRUK 
Unikt industrimuseum 
10 km norr om Västervik
Upplysn. & guidning 
Facebook:  
Almviks tegelbruksvänner
www.almvikstegel.se 

SE & GÖRA

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

LENA I LOFTA 
Butik & Galleri på vår gård
i Lofta utanför Gamleby 
Konst-Hantverk-Presenter
Info på Facebook och Instagram 
Lena 073-732 57 32
Varmt Välkommen!

SMULTRONBODA  
FÅRGÅRD
Kafé & hembakat, fårskinn,  
boende, musikkvällar, barn- 
teater 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

ANDERS NYTT & ANTIKT 
Antika och nyare saker  
i en härlig blandning.  
Strömsgatan 5, 
593 30 Västervik. 
Tel. 070-974 28 96
www.andersnyttochantikt.se

ODENSVI KURIOSA 
Återbruk, byggnadsvård, träd- 
gård. Här möter gammalt nytt.  
Ta en glass i vår äppellund.  
Följ oss: @odensvikuriosa
www.odensvikuriosa.se

SKÄRGÅRDSDAGEN 
Hantverk, hembakat, goda  
strömmingsburgare & mycket  
mer i vacker skärgårdsmiljö.
Välkommen lördagen 16/7  
mellan kl. 10.00 –15.00 
Händelöp

WIMMERSTRÖMSKA  
GÅRDEN
Tre generationer borgarhem.  
Guidade visningar.  
Brunnsgatan 2, Västervik  
www.wimmerstromska.se 

Välkommen till Vråka



Gud vad 
fin du är!

@svenskakyrkanvastervik 
#svenskakyrkanivastervik

www.svenskakyrkan.se/sodratjust

En mötesplats för dig 
genom livet – där du bor

www.svenskakyrkan.se/norratjust

AT89  |  AB Lysingsvägen 18  |  593 53 Västervik  |  info@at89.se

  AT89  |  AB Lysingsvägen 18  |  593 53 Västervik  |  info@at89.se

AT89  |  AB Lysingsvägen 18  |  593 53 Västervik  |  info@at89.se

AT89  |  AB Lysingsvägen 18  |  593 53 Västervik  |  info@at89.se

ANGE 
VÄSTERVIK 

SOMMAR 
VID BOKNING 
OCH FÅ 10 % 

RABATT

0490-41 01 12 
Naprapatbolaget | Nedre Norrtullsgatan 1a | 593 35 Västervik 

Tankar på att flytta hit? 
- Västerviks sjukhus har jobben

Scanna och läs mer om vad vi kan erbjuda dig!  

Vi är många medarbetare med fin sammanhållning  
och bred kompetens som gillar utmaningar och stöttar  
varandra när det är svårt – Tillsammans på riktigt! 
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GOTLAND. Att ta färjan från Väster-
vik till Visby på Gotland är som att 
bege sig från ett sommarparadis 
till ett annat. Trafikeringen av 
sträckan bestäms från år till år – 
och verkar bli av även sommaren 
2022. Annars går det även en 
färja från Oskarshamn till denna 
underbara ö. Stanna över dagen 
för att få uppleva en av de bäst 
bevarade medeltida städerna i 
hela Skandinavien med sin vackra 
ringmur och sjudande folkliv. 
Eller så blir du kvar längre och 
utforskar Sveriges största ö. Du 
kommer inte att bli besviken.

GOTLANDSTÅGET
I Dalhem, 20 kilometer öster om 
Visby kan ni visa barnen hur det 
var förr. I ett ångloksdraget tåg 
upplever ni hur det var att resa 
på Gotland när farfars far var ung. 

Kärt besök på Gotland
Enkelt att åka över dagen

Visby med sin välkända ringmur är ett av Sveriges hetaste resmål på sommaren.

Föreningen Gotlandståget kör 
ångtåget mellan Hesselby station  
i Dalhem och Roma station.  
Hesselby station är en järnvägs-
miljö med stationsbyggnader 
från 1902, vagnhallar, museum 
och ett Jernvägscafé.

BUNGENÄS
Bara några kilometer öster om 
Fårösund ligger detta 165 hektar 
stora, före detta militärområde 
som omvandlats till ett trendigt 
multibesöksmål. Här parkerar ni 
bilen och går sista biten – för att 
väl där inne kunna äta, fika, ta del 
av konstutställningar, lyssna på 
konserter och kanske övernatta.

Halvön Bungenäs ligger undan-
gömt bland kalksten, kalkbrott 
och blått hav – en gömd pärla 
som blomstrat upp ordentligt.

CYKELSEMESTER
Gotland har ett välförtjänt rykte 
om sig att vara en cykelö. Det 
levande, omväxlande landskapet 
med blandningen av härliga 
stränder, mysiga fiskelägen, sten-
murar, väderkvarnar och makalös 
utsikt över havet får dig att dra Mysigt i Bungenäs.
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efter andan. Gotland är en plats där 
nu tid och dåtid möts, där puls och 
avkoppling går hand i hand och 
extraordinära naturupplevelser 
avlöser varandra. Upplevelse-
paket har flera olika resmål att välja 
mellan – både för stora och små.

upp sig på solsängar vid poolen 
Badlagunen eller i skuggan  
under ett parasoll med en glass  
i handen.

Dessutom finns många 
olika boendealternativ – som 
bed&breakfast, campingstugor, 
hotell, semesterstugor, villa-
vagnar och lägenheter på den 
femstjärniga campingen. 

fiskelägen – och Sudersands 
fantastiskt vackra och långgrunda 
sandstrand är närmast ett måste 
att besöka. Likaså en sväng till 
Bergmancenter gör att beskåda 
och imponeras över vad en av de  
främsta film- och teaterregiss ör-
erna i historien åstadkom.

KUTENS BENSIN
Ett av Gotlands främsta kultställen 
där rock’n’roll och 50-talsmusik 
står i fokus. I detta nostalgiska 
mecka på Fårö har såväl Seasick 
Steve som Bill Haleys Comets upp-
trätt. När det inte bjuds på live -
musik kan en rundtur bland de 
tidstypiska bilarna och föremålen 
vara en upplevelse i sig. Här 
serveras galetter och crêpes, 
gräddade av äkta crêpiers från 
Bretagne.

KNEIPPBYN  
RESORT VISBY
Gissa om barnen älskar Kneipp-
byn. Här finns alla ingredienser 
som behövs för en lyckad familje- 
 semester – allt från roliga karuseller 
till vattenland med häftiga vatten-
rutschbanor och Pippiteater i 
riktiga Villa Villekulla. 

Mellan turerna går det att vila 

FÅRÖ
Ta den avgiftsfria färjan från 
Fårösund och du hamnar sex 
minuter senare på en liten ö 
utöver det vanliga. Fårö hyser 
Sveriges största raukområden, 
Digerhuvud. Med en längd på 3,5 
kilometer längs havet i nordväst 
stiger hundratals raukar ur havet 
och på land. Här har vi även 
Langhammars och Gamle Hamn  
– så missa inte ett rauk-safari.

På ön finns inte mindre än 35 

Ett klipp att åka till Bergmancenter.

Miljön är fantastiskt vacker på Gotland.

Krusmyntargården.
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KRUSMYNTAGÅRDEN
Ett stenkast från havet cirka 10 
kilometer norr om Visby ligger 
Krusmynta gården – som i 50 år 
varit det självklara utflyktsmålet 
för många. 

Här kan du äta, fika, shoppa i 
en mysig butik eller bara strosa i 
örtgården med mängder av växter. 
Under juli månad anordnas även 
grillkvällar och i nya GT-Villan 
går det bra att njuta av egengjort 
gin med finaste utsikten och 
solnedgång i havet.

Till barnen finns en uppskattad 
lekplats – och varma sommar-
dagar eller kvällar är det skönt 
med ett dopp vid lugna Brissund-
stranden intill. 

VISBY ÖVER DAGEN
Västervik och Visby är verkligen 
den perfekta semesterkombina-
tionen. Under flera år har de två 
drömdestinationerna samarbetat 
för att kombinationen ska bli 
så fulländad så möjligt. Åk över 
dagen eller stanna längre.

vastervik.com/ 
gotland





Bo mitt på 
Gotland och 
upptäck hela 
Gotland.
Ett prisvärt B&B.

0498-508 30 • Brukshotelletroma.se

ETT SEMESTERPARADIS
PÅ ÖSTRA GOTLAND

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

MINNE FRITID & HAVSBAD

Boka på webben!
Grupper – kontakta oss för offert.

Stugby | Camping | Restaurang |
Kiosk | Pool | Minigolf |
Padelbana | Grupper |
Barnvänlig sandstrand |
Tillgänglighetsanpassat

Gotlandståget,
museitåget mitt på ön!
Mellan Dalhem och Roma rullar
Gotlandståget. Fint renoverade lok 
och vagnar från öns gamla järn-
vägar upprätthåller trafiken på en 
smalspårig museijärnväg. I Dalhem 
finns järnvägsmuseum, butik, café 
och vagnhallar. Tidtabell finns på: 
www.gotlandstaget.se

FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG

ALLHELGONATÅGET
Lör 31 oktober 2020

När hösten sänker sig över slätten kring 
Roma och Dalhem rullar våra tåg. Ute är 
det kallt men inne i våra vagnar är kami-
nerna varma och lyset tänt. I Jernvägs-
kaféet brinner brasan och kaffet är klart. 

Avgångar från Hesselby station: 
10:50, 12:40, 14:10, 15:40
Avgångar från Roma station: 
11:35, 13:25, 14:55, 16:22* 
(*Endast till Hesselby)

Besök vår 
hemsida! www.vallsjohus.se

BESTÄLL VÅR
INSPIRATIONSKATALOG

Säljare: 
Gurra Gustafsson 073-532 14 58
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Vi bygger gärna helt unika hus. 
Ni har en idé, vi ritar, konstruerar 
och bygger. Enkelt!

VILL DU BOKA  
ANNONSPLATS  

I NÄSTA ÅRS  
VÄSTERVIK  
SOMMAR? 

Kontakta oss på  
info@mediafokus.se

www.mediafokus.se





Läs mer på

OSKARSHAMN.COM

  Platsen Oskarshamn

  platsenoskarshamn

SALTA STÄNK  
OCH BARRDOFT
Har du vägarna förbi eller är du nyfiken på att 
ta en vacker omväg? Sväng förbi Oskarshamn, 
vi välkomnar dig både från hav och land. 

Andas in havsbris vid den långa kuststräckan eller njut av den vackra 
naturen på landsbygden, vandra på Ostkustleden, kastas tillbaka 
i tiden med ett besök i kulturreservatet Stensjö by eller besök den 
mytomspunna ön Blå Jungfrun. Lär dig mer om Döderhultarn, 
bli inlåst hos Jailbreak Oskarshamn eller kliv in i Eagles värld.

Här finns mycket att upptäcka!
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UTFLYKTER. Västervik är en ut- 
 märkt bas även när man vill besöka 
resmål i grannkommunerna. Sam t - 
liga dessa – utom Ikeamuseum  
i Älmhult – når du inom ett par  
timmar med bilen. Här finns allt 
från temaparken Astrid Lindgrens  
Värld och Åbro Bryggeri i Vimmerby, 
Flygvapenmuseet i Linköping till 
Destination Kosta med glasbruk, 
spa och safaripark. 

SÖDERKÖPING
Mysiga Söderköping har en hel 
del olika aktiviteter att erbjuda. 
Som en promenad upp för det 
mytomspunna Ramunderberget 
– 70 meter över marken med en 
härlig utsikt. Belöna dig efteråt 

med en glass på välkända 
Smultron stället intill Göta Kanal. 
Menyn består av 60 egenkom-
ponerade uppläggningar – de 
säljer cirka 75 000 liter glass till 
ungefär 180 000 gäster årligen.

KALMAR LÄNS MUSEUM
Utställningen om regalskeppet 
Kronan – som exploderade och 
sjönk efter ett sjöslag utanför 
Öland 1676 – förnyas ständigt och 
är alltid ett väl värt besök.

I sommar satsar man också  
på en ny, stor kulturhistorisk ut-
ställning – som är fylld av föremål 
och berättelser kopplade till 
Kalmar läns historia. 

Utställningen Superkronan – 

Skeppsbygget är en favorit bland 
de yngre besökarna och deras 
vuxna. Här lär du genom att leka 
och kan själv bli skeppsbyggare 
för en dag. Kanske gillar du också 
att klä dig i gammaldags kläder, 
segla i någon av båtarna och 
sköta om djuren vid det öländska 
båtmanstorpet?

DESTINATION KOSTA
På Kosta Glasbruk har det sedan 
1742 skapats vackert glas. Se  
glaset ta form på nära håll i hyttan, 
prova på att blåsa glas själv och 
bo på det världsunika glashotellet 
Kosta Boda Art Hotel med spa. 
Här finns också en safaripark 
med djur. 

Familjeutställningen “Äventyret Superkronan – Skeppsbygget” på Kalmar Läns Museum.

Roliga utflykter
Besök andra resmål över dagen



På Destination Kosta behöver man 
inte känna sig blåst på utbudet.
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Tänt var det här. 
Liljeholmens fabriks-

butik tillverkar flest 
stearinljus i världen.
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ATTRAKTIVA  
OSKARSHAMN
Här finns två klassiska turistmål 
som gjort Oskarshamn känt: 
Döder hultarmuseet med drygt 
200 av Axel ”Döderhultarn” 
Peterssons träskulpturverk och 
Sjöfartsmuseet. Besök även 
Liljeholmens fabriksbutik, som 
tillverkar flest stearinljus i världen, 
mer än 14 000 ton per år. Eller 
Blå Jungfrun – en granitkupol 
86 meter över havet mitt ute i 
Kalmarsund.

ÅTVIDABERG – EN 
SVENSK KLASSIKER
Här finns Solkanontornet på 
Kanonkullen, musikbåten E/S Våg-
spelet som färdas på Bysjön och 
ÅSSA Industri- och Bilmuséum. 
Dessutom en fantastisk natur med 
eklandskap, över 200 vackra sjöar 
och vattendrag av olika typer med 
ett rikt växt- och djurliv. 

ASTRID LINDGRENS 
VÄRLD
I Vimmerbys sagolika temapark 
möter du Pippi, Emil, Ronja, 
Bröderna Lejonhjärta, Karlsson  
på taket och alla de andra väl-
kända figurerna i den legendariska 
barnförfattarinnans fantastiska 
berättelser. I parken kan du se 
scener från Astrids böcker spelas 
upp och sjunga med i de klassiska 
sångerna.

SKÄRGÅRDSSKÖNA 
VALDEMARSVIK
Ta en tur med Skärgårdskompaniet, 
som kör äldre ångbåtar i Gryts 
skärgård. Fyrudden och Bebbes 
bodega är mycket trevliga restau-
ranger. Utforska det populära 
naturreservatet Ekön, där du kan 
hyra både kajak och SUP. I Gryts 
skärgård finns fina vandringsleder 
i Kvädöfjärden, Åsvikelandet och 
Torröns naturreservat. 

Populära Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby erbjuder 50 teaterföreställningar varje dag.

Svindlande äventyr.

VIMMERBY  
ADVENTURE
Fly in i en värld av äventyr genom 
att spränga din bekvämlighetszon 
och utmana både din kropp 
och ditt sinne. Åtta olika banor 
med över 80 stationer och 1,5 
kilo meter totalt av linbanor bland 
trädtopparna. Du hittar klätter-
banor för alla som är minst en 
meter och som fyllt fyra år.



Välkommen till Söderköping! 
Här finns livsglädje, äventyr och möjligheter - alla dagar!

Inredningsbutiken 
i Almvik

Öppet v. 26–33: 
Torsdag & fredag 11–18  
Lördag 11–15
Övriga veckor:  
Lördag 11–15

Välkomna Susanne Eklund
Tel. 070-319 11 98

Frisktandvård
- fast pris på tandvård

Välkommen till
Folktandvården

Stora Trädgårdsgatan. 
Öppet hela året.

SVENSKA KYRKAN

ASSISTANSKÅREN
Söker du bostad? 
Bostadsbolaget Akka Egendom äger 
och förvaltar nästan 200 lägenheter i 
Gunnebo strax utanför Västervik.  

Besök www.akkaegendom.se för 
mer information och för att söka 
bostad! 

JANNI
HUNDSPORT

Annons 72x45 mm

Överums Bruksmuséeum

Öppet 26/6-15/8 Vardagar 10.00-16.00 Lö/Sö14.00-16.00

Tel:076 8978777 eller 0707511336

 ÖVERUMS HEMBYGDSFÖRENING

Överums Bruksmuseum
ÖÖppppeett::  ssee  vvåårr  hheemmssiiddaa  wwwwww..hheemmbbyyggdd..ssee//oovveerruumm

Annons 72x45 mm

Överums Bruksmuséeum

Öppet 26/6-15/8 Vardagar 10.00-16.00 Lö/Sö14.00-16.00

Tel:076 8978777 eller 0707511336

 ÖVERUMS HEMBYGDSFÖRENING 

Café, keramik, konst och 
konsthantverk i en vacker 

miljö. 

Välkomna till en småländsk 
idyll. Mer info på

nyhultsgodahantverk.se

Ta en utflykt genom skog-
arna i Odensvi och hälsa på 
grisarna i sin naturliga miljö 
ute, med jord på trynet och 
knorr på svansen. På gården 
finns det en gårdsbutik och 
caféservering. I cafét bakar 
och lagar vi all mat från 
grunden med egna råvaror 
från gården. 

www.mattorpetsolliden.se 
Solliden_47@hotmail.com
0768298071  0493-26047
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BRYGGERIGUIDNING  
HOS ÅBRO 
Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta 
familjebryggeri och ett av Europas 
modernaste. Sedan 1856 har här 
bryggts öl med vatten från en 
och samma källa i småländska 
Vimmerby. Ta en guidad tur, 
kika in i deras butik och ät gott 
i restaurangen Brygghuset. Går 
även att boka in ölprovning.

ÖSTGÖTADAGARNA
Östgötadagarna lockar varje år 
över 100 000 besökare till den 
östgötska landsbygden och ger 
medverkande aktörer tillfälle att 
visa upp sin verksamhet. Med 
hjälp av karta och flaggor hittar 
man vägarna till gårdsbutiker, 
hembygdsgårdar, matproducenter, 
gallerier, bondgårdar, hantverk-
are och mycket mer. Arrangeras 
3–4 september. Ett liknande 
evenemang, fast på våren är 
Östergötland Spirar och infaller 
den 14–15 maj.

IKEA MUSEUM I ÄLMHULT
IKEA Museum öppnade 2016 i  
det som en gång var det allra 
första IKEA-varuhuset. Här får du 
hänga med från starten i Älmhult 
och vidare ut i världen. En häftig 
och spännande historia – om hur 
Ingvar Kamprad från lilla Agunna-
ryd skapade det globala företag 
man är i dag. 

FLYGVAPENMUSEET  
I LINKÖPING
Här kan du se omkring 50 flyg-
plan och helikoptrar. Missa inte  
att göra en tur i JAS 39 Gripen- 
simulatorn. Ta del av en unik 
samling militärflygplan och andra 
föremål med koppling till flygets 
hundraåriga historia. På museets 
bottenvåning vilar DC-3:an, ett 
spaningsflygplan med en mycket 
speciell historia. Det nedskjutna 
spaningsflygplanet bärgades efter 
50 år på havsbottnen.
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Klassiskt kök på Ikea Museum.

En bra plan till utflykt.

Ett av Sveriges största bryggerier.
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www.destinationkosta.se

KOSTA 
– en plats att uppleva

Här finns det genuina glashantverket, unika boenden, en magisk natur, matupplevelser utöver det vanliga och dessutom 20 000 kvm shopping. 

Genuint hantverk sedan 1742

Kosta glasbruk är öppet för  
besökare alla dagar

Kosta Outlet med 20.000 kvm shopping

Kosta Boda Art Hotel – inrett med  
konst av Kosta Bodas konstnärer

Safaritur i småländsk urskog

Kosta Lodge med  
härlig poolanläggning Kosta Delikatess

Femstjärnigt SPA på Kosta Boda Art Hotel

Hemkänsla 
i alla miljöer

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

Som hemma, fast borta
Känn dig som hemma på det enda IKEA Hotell i världen. 
Den hemtrevliga känslan skapas av ett varmt välkomnande 
och vår välkända design och inredning. I vår restaurang bjuds 
du på klassiker skapade av lokala råvaror från det småländska 
skaff eriet. Börja resan hit på IKEAhotell.se
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www.virummoosepark.com

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

Museet ligger i centrala Oskarshamn 
och är öppet året om.

Besök www.oskarshamn.se för mer 
information.

En resa i tid  
och rum för  
alla sinnen  
och åldrar

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

 Kom och hälsa på
IKEA Museum ligger i världens första IKEA varuhus från 1958. Få nya 
perspektiv på IKEA och se utställningen ”Berättelsen om IKEA” – våra 
rötter, vår nutid och framtid. Besök spännande tillfälliga utställningar, 
restaurang KÖKET och museibutiken med unika produkter.  
Planera ditt besök på IKEAmuseum.com

IKEAMuseum_Annons_VastervikSommar_136x97_211104.indd   1IKEAMuseum_Annons_VastervikSommar_136x97_211104.indd   1 2021-11-04   13:372021-11-04   13:37





 DÄR HISTORIEN 
BLIR LEVANDE

Upplevelser för hela 
familjen året runt

gamlalinkoping.se

Super
kulpå

Superkronan!

ÖPPETTIDER
ONS–FRE KL 12–18  

LÖR KL 10–14

rostkardemumma

Tallängsgatan 17, Vimmerby
Varmt välkomna! Adress: Tenngatan 4, Norrköping 

Telefon: 011-16 88 16 – Hemsida: www.dags.se

DRÖMSEMESTER
Försäljning, reparationer,
service, tillbehörsbutik.

FÖRSTA STEGET MOT DIN



Upplev en tågresa från förr  
Res på Nordens längsta smalspår

För mer information:  smalsparet.se - facebook.com/smalsparet 
 eller ring tfn 0490-230 10 (trafikdagar) 

Välkommen till smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. 
Den sju mil långa järnvägen från 1879 är ett levande byggnadsminne 

som visar hur en tågresa såg ut förr i tiden. 

Sommaren 2022 går rälsbussarna dagligen 4 juli–20 augusti 
samt tisdagar, torsdagar och lördagar 21 juni–2 juli (ej 25 juni)  

och lördagar 27 augusti–24 september. 

Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik 
Tjustbygdens Järnvägsförening och Förvaltnings AB Smålandsbanan 

Sugen på en förändring?

Hos oss hittar du

Läs mer på vår hemsida:

Allmän kurs på grundskole-  
och gymnasienivå, 
yrkesutbildningar,  

kortkurser och sommarkurser.

Box 24, 598 21 VIMMERBY 
Telefon 0492-143 00 

vimmerbyfolkhogskola@regionkalmar.se

www.vimmerbyfolkhogskola.se 

ÖLAND        WWW.VIDAMUSEUM.COM        @VIDAMUSEUM

VIDA MUSEUM & KONSTHALL

2 000 KVM   KONST   BUTIK   CAFÉ   9 KM SÖDER OM BORGHOLM



MALMSLÄTT, LINKÖPING
WWW.FLYGVAPENMUSEUM.SE

SPÄNNING, LEK 
& KUNSKAP
Wow! Så säger alla som kommer hit till 
Flygvapenmuseum för första gången och 
ser flygplanen som hänger i taken och tronar 
på podier. Kliv in i de svenska folkhemmen.

I Flyglabbet finns flera experimentstationer 
på temat luft och flyg. Passa på att besöka 
Drakel och Viggos verkstad på vår lekplats 
Leklanda.

Här får du en spännande och rolig dag 
som passar alla i familjen!

Välkommen att upp leva  
historiens vingslag mitt 
i centrala Linköping! 
Linköpings slott och  
Domkyrka har anor från  
tidig medeltid. Här finns  
mycket att upptäcka!
linkopingsdomkyrka.se
lsdm.se



UPPLEV VÅRT BRYGGERI
Lär känna vår historia och få inblick i vår produktion.

Välkommen på en guidad tur, på Sveriges äldsta familjeägda bryggeri.

www.abro.se | www.brygghuset.nu

KonferensÖlprovningRestaurang



UPPTÄCK 
ÅTVIDABERG
UPPLEVELSER FÖR HELA FAMILJEN

visitatvidaberg.se



Är du sugen på en karriär i ett innovativt och stadigt växande  
företag som satsar stort på sin egen personal? Med utmanande  
arbetsuppgifter i en hållbar och utvecklande miljö har du stora  
möjligheter att växa och utvecklas med oss.  

Väderstad Components ligger vackert beläget vid sjön Såduggen  
i Överum bara några mil norr om Västervik. Företaget har gjort  
stora investeringar under de senaste åren och står idag rustade  
med en högteknologisk produktionsanläggning i absolut framkant  
och ett härligt gäng av mycket kompetenta medarbetare. 

Företaget ingår i Väderstad koncernen – ett av världens ledande  
företag inom jordbearbetning och sådd.

Vi tror på framtiden!

Läs mer om oss och dina karriärmöjligheter på  
vaderstadcomponents.com

En del av Väderstad koncernen.

Annons Västervik sommar 2.indd   1Annons Västervik sommar 2.indd   1 2021-12-08   13:412021-12-08   13:41



Östergötland Spirar är ett nytt evenemang, i den närproducerade  
matens och landsbygdens tecken, som äger rum 14–15 maj. 

Östgötadagarna som varje höst lockar tusentals besökare till  
den östgötska landsbygden infaller i år den 3–4 september.

Välkomna att upptäcka matproducenter, gårdsbutiker, bondgårdar, 
konstgallerier, hembygdsgårdar och mycket, mycket mer! 

ostgotadagarna.se

14 –15 
MAJ

3 – 4 
SEPT



ÄVENTYRET

V A S T E R V I K R E S O R T. S E-  E N  D E L  AV  Å R E T S  S O M M A R S TA D 

U P P L E V E L S E R  F R Å N  M O R G O N  T I L L  K V Ä L L 
P Å  N O R D E N S  S T Ö R S TA  R E S O R T

-  Ö P P E N  F Ö R  A L L A

ÄVENTYRET


