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Vill du utforska Mälaren på en
trampbåt i hamnen eller paddla
längst vassen i en kajak? Vill du
göra en rundtur med ångbåt och
få en matupplevelse på köpet?
Eller kommer du med egen båt?
Här finns något för alla!

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.
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Båtturer & kryssningar
S/S Mariefred
Turen Stockholm–Mariefred har körts sedan 1903
– ett levande kulturarv på Mälaren! Vissa dagar
i veckan görs även en kortare tur: Mariefred–
Taxinge Näsby och Taxinge slott. mariefred.info

Kryssningar med S/S Ejdern
S/S Ejdern kör utflyktsturer från Strängnäs och
Stallarholmen till Mälsåkers slott, Vikingafestivalen
i Stallarholmen och Ångans dag i Mariefred bland
annat. ejdern.org, stallarholmen.info

Utforska Mälaren
Paddla på Mälaren
Kanot, kajak och SUP-bräda (Stand Up Paddle)
finns att hyra i Strängnäs gästhamn på sommaren.
Även trampbåtar och en liten båt med elmotor
finns att hyra. I Mariefreds gästhamn kan du
hyra kanot och SUP-bräda. strangnashamn.se,
mariefredsmarina.se

Turen slott och ånga
Gör en rundtur med ångtåg och ångbåt och
besök två slott längs vägen. Turen går mellan
Mariefred och Taxinge Näsby och ett tips är förstås att mellan turerna besöka både Gripsholms
slott och Taxinge slott. mariefred.info, oslj.nu
Båttur till världsarvet Birka
Under sommaren går dagsutflykter till Birka både
från Strängnäs och från Mariefred. Från Strängnäs
kör Rederi Mälarstaden torsdagar och söndagar.
Från Mariefred kör Strömma dagligen.
rederimalarstaden.se, stromma.com/birka
Räk- och slottskryssningar
Rederi Mälarstaden kör sommartid räkkryssningar
och slottskryssningar med avgång från Västerås,
Sundbyholm och Strängnäs. Slottskryssningarna
går till Gripsholm/Mariefred, Taxinge Näsby eller
Drottningholm. rederimalarstaden.se

Hyr en båt
I Strängnäs och Mariefred kan du hyra en mindre
motorbåt för att ge dig ut på Mälaren på egen hand.
Du bokar och betalar via en app, där du väljer båt
och sedan låser upp båten med din telefon vid
bryggan. takeawave.se/hyr-en-båt
Om du kommer med husbil
Centrala ställplatser i mysig miljö finns i närheten
av gästhamnarna både i Strängnäs och Mariefred.
strangnas.se/stallplatser

Besök oss med egen båt
För dig som kommer med egen båt
finns mysiga gästhamnar belägna mitt
i våra stadskärnor både i Strängnäs
och i Mariefred. Här finns restauranger,
uteserveringar, caféer och mataffärer.
I Stallarholmen finns en mindre gästhamn
och vid samtliga finns också båtmackar.
strangnashamn.se, mariefredsmarina.se

