Välkommen till Västerås Mälarstaden
Det här är staden där människorna känner att allt är möjligt. Vi springer ner för husväggar, sover under
vattnet och vikingarna är tillbaka. Det här är även staden som har gått från en industristad till att vara en
evenemangs- och aktivitetsstad som sjuder av liv under sommaren.
Här finns tre praktfulla slott, Sveriges största forntida gravhög, Vallby Friluftsmuseum som är ett av Sveriges
största friluftsmuseer och en domkyrka som har fått tre stjärnor i Guide Michelin. Här ser ni älgarna Emil och
Astrid på nära håll och träffar riktiga vikingar på Frösåkers Brygga samt njuter av underbara strandpromenader
med mysiga restauranger och caféer.
Shoppingutbudet är stort. Det var i Västerås H&M grundades. Här finns allt från kvarter med unika småbutiker
till stora gallerior med välkända affärskedjor. Här finns även köpcenter med bl.a. IKEA. Tips på ett utflyktsmål är
Skultuna Messingsbruk med sina fabriksbutiker med svenska varumärken som Orrefors, Kosta Boda samt Snö of
Sweden .
Hotell. Det finns ett stort utbud av hotell i Västerås. Vi har bland annat två av världens mest unika hotell, undervattenshotellet Utter Inn där du bor 3 m under vattnet och Hotell Hackspett där du från Vasaparkens högsta ek
har en fin utsikt. Bokning av dessa men även andra hotell som kanske passar bättre under just den här vistelsen
sker enklast online på www.vasterasmalarstaden.se.
Västerås Skärgård. Västerås ligger vid Mälaren, du tar dig enkelt ut med båt från city till aktivitetsön Elba och
sol- och badön Östra holmen. Skärgården erbjuder 332 öar – något för alla smaker.
På www.vasterasmalarstaden.se finner ni ett stort utbud av sevärdheter och aktiviteter som finns i vår stad. Här
kan du även boka din hotellvistelse. Vi på Västerås Turistbyrå hjälper er gärna, så hör av er till oss så tipsar vi om
vad som passar just er gällande boende, aktiviteter och sevärdheter.
Hjärtligt välkomna!
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