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1 Sandgrund Lars Lerin
Missa inte ett besök
hos en av Nordens
främsta akvarellister
och hela Sveriges
älsklingskonstnär
– Lars Lerin. I konsthallen intill Klarälvens
strand kan du se hans storslagna målningar, i
lokalerna som tidigare var danspalatset Sandgrund.
Här finns även en museibutik, ett kafé och plats för
inbjudna konstnärer att visa upp sina verk.
sandgrund.org
Visit the gallery of the famous painter Lars Lerin.

2 Domkyrkan i Karlstad

23
25
26

29

På en höjd, bara 100
meter från Stora
torget, ligger Karlstads
domkyrka som invigdes
år 1730. Den stora
och ljusa kyrkan har
varit utsatt för fler
bränder, varav den
svåraste var den stora
stadsbranden 1865.
Lyckligtvis höll valven
och den vitputsade stenkyrkan kunde restaureras
och moderniseras. Sommartid kan du få en guidad
tur och gå upp i kyrktornet.
svenskakyrkan.se
Visit Karlstads Cathedral founded in 1730. During
the summer you can go on guided tours and even
climb the Cathedral tower.

Bucket List
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For families with children

If you fancy a bit of romance

If you like golf

Venture out into nature

• Mariebergsskogen. A beautiful city park with
animals, the Värmland Nature Centre, guided
tours by mini train, bathing beaches, cafés,
minigolf and play areas. Free entry, open all year.

• Happie Camp. Book your exclusive
accommodation in nature. Choose between
an enchanting spruce forest, magnificent
archipelago or your own forest lake.

• Karlstad Golf Club 9 and 18-hole courses plus a
pitch and putt course Solslingan.

• Hiking trails. Go to karlstad.se/vandringsleder for
information on all our trails and nature reserves.
• Mountain bike trails. There is an 8.5 km
mountain bike trail at Skutberget.

• Karlstad sightseeing train. In summer, you can
take a guided tour by mini train from Stora torget
in the centre of Karlstad.

• Vana Spa. The newly built spa complex at
Stadshotellet overlooks Klarälven.

• Sommaro Golf Club. 12-hole course and a 9-hole
pay and play course. There are also several padel
courts here.

• Pirate Golf. Pirate-themed mini golf. Wheelchair
and pushchair friendly. Ice cream parlour.

• Sundstabadet. Relax in a jacuzzi, have a
massage, infusion sauna and Turkish bath.

• Leo’s Lekland. Large theme park for all ages.
Separate area for very young children.

For groups of friends

• Play grounds. There are over 100 play grounds in
Karlstad, find all of them at karlstad.se/lekplatser

• Modern Darts. Book your spot while you
enjoy something delicious to eat and drink at
Nöjesfabriken.

For families with older children

• Skee ball. Pitchers Game restaurant has a room
where you can try popular arcade games.

• Högt och lågt klätterpark. Balance high among
the tree tops on elevated walkways with different
degrees of difficulty.

• Compete at O’Learys. How about a triathlon with
bowling, minigolf and shuffleboard? Or some
karaoke, pool and various arcade games.

• JumpYard trampoline park. Bounce on
trampolines, climb a wall and ride the zipline.

• Escape Room. You are locked in a room and need
to use clues, solve puzzles and riddles to find
your way out.

• Panikfabriken. Book a game of paintball or a
laser game at Panikfabriken.

• Bryngfjorden Golf Club. 18-hole course and a
9-hole pay and play course.

• Paddling. Rent a SUP or kayak at Backwater or
Melkers kajak and head out into the water on
Klarälven or Lake Vänern.

Food, breweries and restaurants

• Lake Vänern tours by boat bus. Discover Karlstad
and many of the islands in Lake Vänern by boat
bus. Book your trip at karlstadsbuss.se

• Restaurants: Matbruket, Almars gård, Tryckeriet,
Naviero, Baron, Olssons Bazar, Nonna Grassa,
Carlstad ölhall, Good Guys Tap, Julins Backyard
Barbecue, Skogshyddan Dirty Restaurant.
• Cafes: Artisan Bread, Swenströmskas
stenugnsbageri, Löfbergs Rosteri & Kaffebar,
Carli Choklad, Olssons Cafe & bageri.
• Farm shops: Rotnäs gård, Ängebäcks trädgård,
Höglunda gård, Liljenäs gård, Skafferiet at Almars
gård.

• Unionsleden and Vänerleden. The first of these
two long and exciting cycling trails runs from
Moss in Norway to Karlstad, and the second
takes you all the way round Lake Vänern.
For more tips and recommendations about things
to do and places to visit, go to visitkarlstad.se. If
you would like to explore more of Värmland, there
are plenty of exciting experiences to choose from at
visitvarmland.com.

För barnfamiljen

För kompisgänget

För dig som gillar god mat och dryck

För dig som vill ut i naturen

• Mysiga Mariebergsskogen. Naturskön stadspark
med djur, Naturum Värmland, rundturståg,
badstrand, kaféer, minigolf och lekplatser. Fri
entré, öppet året runt.

• Modern Dart. Boka din bana samtidigt som du
äter och dricker gott på Nöjesfabriken.

• Vandringsleder. På karlstad.se/vandringsleder
hittar du alla våra leder och naturreservat.

• Skee ball. Kom till restaurang Pitchers Game
room och testa det omtyckta arkadspelet.

• Restauranger. Matbruket, Almars gård, Tryckeriet,
Naviero, Baron, Olssons Bazar, Nonna Grassa,
Carlstad ölhall, Good guys tap, Julins backyard
bbq, Skogshyddan dirty restaurant.

• Karlstad sightseeingtåg. Sommartid går guidade
turer med tåget från Stora torget i centrala
Karlstad.

• Sporta på O’Learys. Spela trekamp med bowling,
minigolf och shuffleboard, testa karaoke, biljard
och olika arkadspel.

• Kaféer. Artisan Bread, Swenströmskas
stenugnsbageri, Löfbergs Rosteri & Kaffebar,
Carli Choklad, Olssons Cafe & bageri.

• Paddling. Hyr SUP eller kajak på Backwater eller
Melkers kajak och ta en tur på Klarälven eller ut
på Vänern.

• Piratgolf. Spela golf med pirattema. Anpassat för
rullstol och barnvagn. Glasskafé.

• Escape Room. Bli inlåst i ett rum och försök ta
dig ut genom att använda ledtrådar, lösa pussel
och gåtor.

• Gårdsbutiker. Rotnäs gård, Ängebäcks trädgård,
Höglunda gård, Liljenäs gård, Skafferiet på
Almars gård.

• Vänerturer med båtbussen. Upptäck Karlstad och
flera öar ute i Vänern med båtbussarna.

För dig som gillar golf

För dig som söker romantik

• Leos Lekland. Stort äventyrsland för alla åldrar.
Separat del för de minsta barnen.
• Lekplatser. Hitta till Karlstads över 100 lekplatser
på karlstad.se/lekplatser.

För familjer med äldre barn
• Högt och lågt klätterpark. Balansera högt bland
trädtopparna i höghöjdsbanor med varierad
svårighetsgrad.
• Trampolinparken JumpYard. Studsa runt på
trampoliner och landa mjukt i skummgummi.
• Panikfabriken. Boka paintball eller lasergame
hos Panikfabriken.

• Karlstads golfklubb. 9- och 18-hålsbana samt
korthålsbanan Solslingan.
• Sommaro golfklubb. 12-hålsbana och en 9-håls
pay and play-bana. Här finns också padelbanor.
• Bryngfjordens golfklubb. 18-hålsbana och 9-håls
pay and play-bana.

• Happie Camp. Boka ditt exklusiva boende i
naturen. Välj mellan trollsk tallskog, storslagen
skärgård eller egen skogssjö.
• Vana Spa. På Stadshotellets nybyggda
spaavdelningen har du utsikt över Klarälven.
• Sundstabadet. Koppla av i relaxavdelningen med
bubbelpool, massage, aufgussbastu och hamam.
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• MTB-leder. På Skutberget hittar du ett
mountainbikespår på 8,5 kilometer.

• Unionsleden och Vänerleden. Två långa,
spännande cykelleder, den ena från norska Moss
till Karlstad och den andra runt hela Vänern.

8
På visitkarlstad.se hittar du fler tips och alla våra
besöksmål. Vill du utforska mer av Värmland finns
det massor av spännande upplevelser att välja
mellan på visitvarmland.com.

9 Sandgrundsparken

På en udde i
Klarälven ligger
Sandgrundsparken.
På somrarna samlas
Karlstadsborna på de
stora grönytorna för att
ha picknick, spela och
utöva spontanidrott. I Sandgrundsparken anordnas
många konserter och evenemang. Här finns också
en populär lekplats.
Enjoy a picnic, climb and play in the playgrounds or
relax in the large green areas in Sandgrundsparken,
located by the river Klarälven.

10 Gamla stenbron
Stenbron i Karlstad,
eller Östra bron som
den egentligen heter,
är med sina 168 meter
och 12 valv landets
längsta stenbro och
en av Karlstads mest
fotograferade platser. Bron började byggas 1761 i
just sten för att stå emot vårflodens vattenmassor.
Passa på att nuta av ljussättningen i brons valv
under kvällspromenaden.
Visit the old stone bridge, one of Karlstad’s most
photographed landmarks and Sweden’s longest stone
bridge.

11 Båtbussarna
Båtbussarna är ett
bekant inslag i Karlstad
varje sommar. Kliv
ombord du också
och upptäck staden
från vattnet. Ta en
sväng på Klarälven
och lär dig mer om Karlstad på den guidade turen
Karlstad runt. Eller häng med på en längre tur i
Vänerskärgården till Hammarö, Jäverön eller Västra
Långholmen. Packa gärna med fikakorgen och
badkläder!
Climb onboard one of our boat buses and experience
Karlstad by water. Book your trip at karlstadsbuss.se

Kom och upplev
Sundstabadet! Ung
som gammal, busig
eller lugn, stammis
eller tillfällig gäst. Här
finns något för alla.
Ha kill-i-magen-kul i
äventyrsbadet, träna i tre olika bassänger och på
Actics gym eller njut i relaxavdelningen med hamam,
upplevelseduschar, bubbelpool och aufgussbastu.
sundstabadet.se
Treat yourself with bubblepools, spa and water slides 12 Brigadmuseum
- or just take a swim at Sundstabadet.
Brigadmuseum
är ett militärt
Wermland Opera
upplevelsemuseum
Wermland Opera
för alla! Följ med
är ett av sex
på en tidsresa från
operahus i Sverige
1945–1991 och se hur
där du kan uppleva
Kalla kriget påverkade
opera-, musikal- och
Sverige. Utställningarna är interaktiva och det
orkesterproduktioner
mesta får man klättra på, röra vid och utforska
av hög konstnärlig
med alla sina sinnen. Prova uniformer, ratta en
kvalitet. Uppsättningarna är kända för att vara
militärjeep och testa skjutsimulatorn. Behöver du en
djärva och nyskapande. Wermland Opera hittar du i
paus finns det hembakt fika i kaféet.
den pampiga byggnaden längs Klarälven i centrala
brigadmuseum.se
Karlstad.
Brigade Museum is a military experience for
wermlandopera.se
everyone! Try on uniforms, sit in a military jeep or
Experience word-class musicals, operas and
test your skills on the shooting simulator.
orchestral productions at Wermland Opera.
13 Karlstad CCC
Mariebergsskogen
Karlstad Congress
I Karlstads stadspark
Culture Centre
– Mariebergsskogen
är en av Nordens
– som ligger precis
största och mest
vid vattnet, finns
moderna konsert- och
massa kul för alla
kongressanläggningar.
åldrar. Här kan hela
Det finns 18
familjen uppleva djur
konferenslokaler i olika storlekar och en kongressal
och natur på nära håll både inne på Naturum
som tar 1600 personer. Många stora kongresser
Värmland och ute i Lillskogen. Gå på upptäcktsfärd i
och konserter har hållits här och anläggningen
lekträdgården, spela minigolf, åk med rundturståget,
ligger vackert belägen med utsikt över Klarälven och
bada vid stranden och ta en fikapaus i gröngräset
stenbron.
eller på något av kaféerna. Parken är öppen alla
karlstadccc.se
dagar året om. Fri entré och parkering.
Karlstad Congress Culture Centre is one of the most
mariebergsskogen.se
modern event facilities in the Nordic countries.
Mariebergsskogen, a green oasis in the heart of
14 Inre hamn
Karlstad. Here you’ll find something for the whole
family, farm animals, playgrounds, bathing area and
Inre hamn är en
beautiful nature.
växande stadsdel i
Karlstad där det hela
Sola i Kallsta
tiden händer nya saker.
Vem har inte hört
Sommartid är området
begreppet “Sola i
särskilt populärt med
Kallsta”! Men visste
restauranger och kaféer
du att det från början
i anslutning till bryggorna. Det är inbjudande att
var smeknamnet på
sätta sig ned med en glass och titta på folklivet och
den glada och driftiga
båtarna som har lagt till i gästhamnen. Ta en kopp
värdshusvärdinnan
kaffe från Löfbergs kafferosteri som ligger här.
Eva-Lisa Holtz (1739–1818) som levde och verkade
The inner harbour is a vibrant and expanding district
i staden? Numera står konstnären Herman Reijers
of Karlstad. A popular destination during the summer
staty av Sola vid Klarälvens strand i centrum. Den
months with its many restaurants and cafés by the
är en stark symbol för Karlstadsbornas glada sinne
water.
och värdskap.
15 Nöjesfabriken
See Herman Reijer’s sculpture of Eva-Lisa Holtz,
also known as Sola in Kallsta (”the Sun in Karlstad”)
I de gamla industriwhich stands next to the river Klarälven.
byggnaderna från
Karlstads Mekaniska
Stadsträdgården
Werkstad finns numera
Ta en promenad runt
Nöjesfabriken. Det
gångstråken, picknicka
är precis som det
i gröngräset eller bara
låter – en gammal
sätt dig på en bänk vid
fabrik full av nöjen! Spela bowling, käka middag, gå
fontänen och njut av
på livekonserter eller dansa loss på nattklubben
800 arter av buskar,
Verket. I de 7500 kvadratmeter stora lokalerna finns
träd och blommor.
möjlighet till konferens, mässor och olika events.
På somrarna sjuder det av liv i parken med kafé,
nojesfabriken.se
musikuppträdanden, guidningar och yoga.
Bowling? Nightclub? Live music scenes? Restaurants
Stadsträdgården, Karlstads central park, is a
and bars? At Nöjesfabriken you find all of this and
botanical garden with more than 800 species of
more!
plants and trees.
16 Klarälvsbanan
Värmlands Museum
Cykla så långt du vill
Mitt på Sandgrundseller hela den nio mil
udden i centrala
långa sträckan mellan
Karlstad, bland
Karlstad och Hagfors
lekparker, bryggor och
på Klarälvsbanan.
vackra promenadstråk,
Cykelleden på den
hittar du Värmlands
gamla banvallen startar
Museum. På Värmlands
vid Kroppkärssjön och är asfalterad hela vägen
Museum finns utställningar, verk från både
förbi Forshaga, Deje, Munkfors, Råda och slutligen
internationella och lokala konstnärer, butik och
Uddeholm. Njut av fina natur- och kulturlandskap
restaurang, barnutställning, skaparverkstad, ett
och flera rastplatser på din resa längs med
framtidslabb och mycket mer.
Klarälven.
varmlandsmuseum.se
klaralvsbanan.se
Visit the popular Värmlands Museum with exhibitions
Enjoy the beautiful scenery along Klarälvsbanan, a
for all ages, restaurant, creative workshop, future lab
90-kilometre-long bicycle path built on what used to
and much more!
be a railway.

17 Alsters herrgård
På Alsters herrgård
föddes diktaren och
poeten Gustaf Fröding.
Här finns utställningar,
butiker, konstgalleri och
ett kafé som erbjuder
både mat och hembakt
fika. I den natursköna herrgårdsparken med utsikt
över Vänern hittar du en lekskog, grillplats och
naturstigar. Häng med på Frödingpromenad i parken
och lär dig mer om poeten. I nära anslutning finns
vandringsleder, strandbad och fågeltorn.
alstersherrgard.se
Visit Alsters Herrgård, the birthplace of the poet
Gustaf Fröding, with its wonderful gardens and view
of Lake Vänern.

18 Bomstadbaden
Välkommen till
Värmlands riviera –
Bomstadbaden! Den
400 meter långgrunda
sandstranden lockar
besökare i alla åldrar
som vill njuta av sol
och bad. Ta med dig solkrämen och ladda för en
heldag på beachen. På området finns camping,
restaurang, stugor och möjlighet till aktiviteter
såsom padel, äventyrsgolf och beachvolleyboll.
bomstadbaden.se
Enjoy a sunny day out at Värmlands very own
riviera, Bomstabaden! With a 400-metre-long beach,
camping facilities, restaurants and various activities,
there’s something for everyone.

19 Skutberget
På Skutberget vid
Vänerns strand hittar
du både klippbad,
sandstrand och
ett stort utbud av
aktiviteter. Stora
gräsytor bjuder in
till solbad, spel och lek. Ta en löptur i något av
motionsspåren, spela 18 hål discgolf, äventyrsgolf,
volleyboll eller ta en tur på mountainbikebanan med
skiftande terräng. Varför inte avsluta träningspasset
med ett dopp från de solvarma klipporna? På
området finns även restaurang, camping, stugor
och lekplatser.
Skutberget is a recreation area found by the shores
of Lake Vänern. Choose from a wide range of
activities such as running and hiking trails, disc golf
course, mtb-trails, volleyball courts or why not take a
swim from the sandy beach or the sun kissed rocks.

20 Högt & Lågt
I klätterparken Högt
& Lågt på Skutberget
kan du uppleva ett
riktigt äventyr med
hela familjen. Det
finns många banor att
välja bland och alla är
färgkodade efter svårighetsgrad. Ta dig fram genom
skogen och kryssa bland träden när du klättrar och
åker zipline. Utmana dig bland trädtopparna på den
nivå och takt du själv känner. Enda kravet är att du
måste vara 80 centimeter lång. Låt äventyret börja!
hogtlagt.se/karlstad
Högt & lågt translates to high and low, which is
exactly what you can experience at the aerial
adventure course located in Skutberget.

21 Segerstadhalvön
Segerstadhalvön,
2,5 mil väster om
Karlstad, är känd
för sitt varierande
landskap och som
utpost mot Vänern.
Hit kan du komma utan båt men ändå få
uppleva skärgårdsmiljö. I naturreservatet finns
vandringsleder upp till 3,5 kilometer långa,
vindskydd, grillplatser, sandstränder och fyra
rastplatser. Hela området är tillgänglighetsanpassat.
The Segerstad peninsula is a nature reserve with
accessible hiking trails making it easier for everyone
to enjoy the beautiful forests, cliffs and majestic
views.

22 Vildaparken
I Väse strax utanför
Karlstad kan barn i
alla åldrar “go wild” i
Vildaparken. Det är en
spontanidrottsplats
med skejtpark och
downhillbana för de
större barnen och en låghöjdsbana med roliga
hinder där de mindre barnen kan klättra, hoppa,
balansera och ha kul. Det finns motionsspår,
grillplatser, utegym och toaletter i parken som är
öppen med fri entré året runt.
vildaparken.se
In Väse, just outside of Karlstad, is Vildaparken an
activity park for children of all ages. Here you’ll find
a skatepark, downhill bike track and an adventure
playground.

23 Brattforsheden
Upptäck Brattforsleden
med ett av Sveriges
mest välbevarade
isälvsdeltan. I det
geologiskt intressanta
området kan du hitta
dödisgropar, åsar,
raviner och en av landet största sanddyner. Inom
området finns 75 kilometer vandringsleder som
sträcker sig över de tre kommunerna Karlstad,
Filipstad och Hagfors. Utgå från Mangenbaden
eller Kittelfältets södra parkering. På karlstad.se/
vandringsleder hittar du alla våra vandringsleder.
Discover Brattforshedens nature reserve with its
numerous hiking trails and areas of geological
interest including ravines, dunes and preserved river
deltas from the ice age.

24 Ängsbacka
I Molkom ligger kursoch festivalcentret
Ängsbacka, en
mötesplats för
personlig och andlig
utveckling. Festivalerna
lockar årligen tusentals besökare till Ängsbacka. Välj mellan olika
evenemang, kurser och volontärprogram.
angsbacka.com
In Molkom, 25 kilometres from Karlstad, is the events
and festival center Ängsbacka, a meeting place for
personal and spiritual development.

25 Antik och design
Den här väletablerade
inredningsbutiken
fylld av antikviteter
hittar du i Molkom.
Du hittar ett stort
utbud av designade
möbler som klätts om i
butikens tapetserarverkstad, men också ljuskronor,
kont, glas, porslin och mycket mera. Butiken ligger
naturskönt vid Molkomssjön och är öppen året runt.
antikochdesign.se
This well-established interior design store filled with
antiques is situated by Lake Molkomssjön, Molkom.

26 Mangenbaden
Om Bomstadbaden är
Karlstads riviera, så är
definitivt Mangenbaden
Molkoms riviera. Den
två kilometer långa
stranden är omgiven
av fantastisk natur. Här
finns lekplats, minigolfbana, stora gräsytor och en
camping.
Mangenbaden known as Molkoms riviera, has a twokilometre-long beach surrounded by beautiful nature.

27 Rotnäs gård
Ta en tur till den här
mysiga gårdsbutiken
men lantlig känsla
norr om Karlstad.
I butiken, som
ligger i ett gammalt
magasin, kan du köpa
inredningsprylar. Det finns en glasseria och i kaféet
serveras hembakta godsaker. Katten Nisse, hunden
Charlie, hästen Walle och kaninen Lakrits är några
av djuren du kan träffa på under ditt besök här.
rotnasgardsbutik.se
Take a trip to the charming Rotnäs farm, situated
north of Karlstad. Here you can eat home-baked
treats and browse through furnishings and
decorations in the old warehouse.

Varmt välkommen till Karlstad
Sol, vatten och värmländsk gästfrihet – då vet du att
du har kommit till Karlstad! Här har vi nära till allt. Ett
pulserande stadsliv med brett kulturutbud, nöjen och
mat från världens alla hörn, storslagna naturupplevelser
till fots, på cykel eller med båt längs Klarälven eller ute i
vackra Vänerskärgården.
Kolla in den nya utställningen på Värmlands museum,
avnjut den senaste musikalen på Wermland Opera
och missa inte konsthallen Sandgrund Lars Lerin.
Gör ett besök på våra mysiga gårdskaféer, övernatta
i skärgården, promenera med alpackor, testa
westernridning eller besök någon av våra golfbanor.
Kolla in vår lista med fler tips på vad du kan göra under
ditt besök i Karlstad. Välkommen till staden med den
glada solen!
På visitkarlstad.se hittar du fler tips och mer
information om alla våra besöksmål. Vill du utforska
mer av Värmland finns det massor av spännande
upplevelser att välja mellan på visitvarmland.com.

A warm welcome to Karlstad
We hope you are enjoying your stay
and having a good time here in
Karlstad. Are you looking for more
information about our popular tourist
destinations and personal tips on
exciting places and best kept secrets?
You’ll find all of this and more at
visitkarlstad.se/en.

facebook.com/visitkarlstad

visitkarlstad.se

Kartan har tagits fram av näringslivs- och turismavdelningen i Karlstads kommun 2021.

28 Karlstad Alpackagård
Gå på en vandring,
fika eller yogaträna
tillsammans med
Kakan och de andra
alpackorna i hagen på
Karlstad Alpackagård i
Botorp, strax norr om
Karlstad. En annorlunda upplevelse för hela familjen
där du kommer de lugna och nyfikna alpackorna
riktigt nära. Ingen lämnas oberörd efter mötet med
djuren! Kom håg att förhandsboka ditt besök.
karlstadalpackagard.com
Go for a walk, coffee or yoga together with the
alpacas of Karlstads alpaca farm. Book your visit in
advance at karlstadalpackagard.com

29 Krigsflygfält 16

Besök Krigsflygfält
16, ett kulturreservat
från beredskapstiden
1939–1945. Av de
40 krigsflygfält som
byggdes i Sverige under
den tiden är detta det
enda bevarade. Här kan du få en guidad visning
av fältet under sommaren, du kan också testa att
flyga ett Viggenplan i flygsimulatorn eller springa det
individuella motionsloppet Healoppet. Våfflor och
fika finns i krigsflygfältets sommarkafé.
krigsflygfält16.se
Visit Krigsflygfält 16, one of the 40 airfields built in
Sweden during the Second World War. Try to fly a
Viggen plane in the flight simulator or enjoy waffles
and coffee in the airfields summer café.

30 Almars gård
På Almars gård hittar
du Almars Krog, en
restaurang som
skapar en matupplevelse utöver det
vanliga. Skafferiet
saluhall erbjuder ett
brett utbud av varor
från leverantörer och producenter i närområdet. Du
kan även köpa egentillverkad glass och hemgjorda
godsaker. På gården finns också butiker som säljer
kläder och inredning.
almarsgard.se
At Almars farm you’ll find Almars Krog, a restaurant
that creates a dining experience beyond the ordinary.
You can even purchase goods and produce from
local suppliers.

31 Ulvsby Ranch
Följ med ut i naturen
på hästryggen och
lär dig westernridning
på Ulvsby Ranch. Välj
mellan enstaka turer
till en hel weekend med
övernattning i stuga.
Eller varför inte delta på fyradagars westernläger
där du sover i tält och lagar mat över öppen spis.
Erfarna guider finns till hands. Turerna måste
förbokas.
ulvsbyranch.com
Get closer to nature on a horseback riding tour or
learn western riding at Ulvsby Ranch.

instagram.com/visitkarlstad
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