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Vill du tuffa fram i ångtåg eller
titta in i en fängelsehåla? Vill du
hänga på en badplats eller bara
ta det lugnt och äta en glass?
Här finns något för alla!
Du som vill vara i naturen kan
vandra på Sörmlandsleden som
slingrar sig genom Åkers bergslag.
Föredrar du äventyr på vatten kan
du hyra kanot, trampbåt eller SUP.

TURISTINFORMATION
0152-291 00
turism@strangnas.se
strangnas.se/turism
turismstrangnasmariefred

INFO POINT STRÄNGNÄS
Kontaktcenter Strängnäs kommun
Nygatan 10, Strängnäs

INFO POINT MARIEFRED
15 juni–15 augusti
Kyrkogatan 13, Mariefred
0152-297 90
För fler Info Points se vår webbplats.

BESÖKSGUIDE 2022
STRÄNGNÄS
MARIEFRED
STALLARHOLMEN
ÅKERS STYCKEBRUK

Besöksmål
Arsenalen militärhistoriskt museum
Ta med dig familjen och upplev årtionden
av militärhistoria med fordon på både band
och hjul. Kluriga knep att lösa för barnen.
Se museets hemsida för aktuella aktiviteter
och öppettider. arsenalen.se

Skottvångs gruva i Åkers bergslag
Vid det gamla gruvområdet i Skottvång finns
ett säsongsöppet gruvmuseum. www.osgf.se
Två rundslingor av Sörmlandsleden utgår härifrån.
Det finns även en restaurang som ofta arrangerar
konserter, se webbplatsen för aktuella dagar och
tider: skottvangsgrufva.se

Gripsholms slott
Besök slottets fängelsehålor och rustkammare,
träffa ett uppstoppat lejon och gå på modesafari.
Slottet är öppet dagligen under sommarsäsongen.
Se slottets hemsida för aktuella aktiviteter och
öppettider. gripsholmsslott.se

Strängnäs domkyrka
Gå på skattjakt och se Karl XI:s begravningsregalier
och biskop Rogges tofflor. För att gå på skattjakten
hämtar du ett häfte vid disken i vapenhuset.
svenskakyrkan.se/strangnas

Kalkbro i Åkers bergslag
Gör en utflykt till »Ronjaklyftan«. Den dramatiska
naturen vid det gamla kalkbrottet användes vid
filminspelningen av Ronja Rövardotter. Här finns
också en kortare naturstig och en grillplats.
lansstyrelsen.se/sodermanland

Ulvhälls hällar
Ta med en picknickkorg och besök konstparken
som ligger intill Ulvälls herrgård precis på kanten
av Mälaren. Konsten visas från maj till september
men du är välkommen att besöka parken året runt.
ulvhallshallar.se

Museijärnvägen
Ta en tur med äkta ångtåg. Trafiksäsongen är
mellan maj och september men tåget går även
i samband med julmarknaderna i Mariefred och
Taxinge. Under höstlovet rullar spöktåget.
oslj.nu

Aktiviteter
Spana efter hjortar i Mariefred
Hjorthagen är ett naturreservat intill Gripsholms
slott och här har kungliga hjortar betat sedan
1890. Ta en promenad i vacker natur och spana
efter hjortar. gripsholmsslott.se
Gör en PAX vandring i Mariefred
Följ i spåren av korpbröderna Viggo och Alrik
och se miljöerna från de populära PAX-böckerna
i Mariefred. Karta och ljudvandring finns att
ladda ned. strangnas.se/pax
Barnkartan visar vägen
På barnkartan har barnen pekat ut sina favorit
platser i Stängnäs. Här hittar du badplatser,
lekplatser och grillplatser bland mycket annat.
strangnas.se/barnkartan

Vandra i vild natur
Delar av Sörmlandsleden passerar genom
Åkers bergslag. Här finns även andra leder.
Packa matsäck och snöra på vandringsskorna!
sormlandsleden.se, akershembygd.se
Utmana familjen på en GPS-Quiz
I Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk
finns GPS Quiz att ladda ned till mobilen.
Promenera och svara på ett antal frågor.
strangnas.se/gps-quiz
Utforska Långberget i Strängnäs
Möt fröken Flinga och Lövharen, det första
konstverket på en konstpromenad för barn.
Eller klättra upp i Kungstornet strax intill
och titta på utsikten över Strängnäs.
strangnas.se/magiskastigen
Västerviken och Visholmen i Strängnäs
Här finns badplats, minigolf, lekplats, utegym,
uteserveringar, glasskiosk och trampbåtar
att hyra ... bland mycket annat!

