Norrtälje

ROSLAGEN – THE COASTAL COUNTRYSIDE OF STOCKHOLM!

Är du en vardagssmitande
livsnjutare, en aktiv
naturälskare eller en
nyfiken upptäckare?
Eller kanske alltsammans
på en gång? Då trivs du
säkert i Roslagen. Här
älskar vi att uppleva,
upptäcka och underhållas.
Visit Roslagen gör det enkelt att
upptäcka Roslagens magiska äventyr
och smultronställen genom att
erbjuda färdiga upplevelsepaket och
utflykter med guidning i Roslagens
härliga natur- och kulturmiljöer.
Här finns paket med resa, boende,
guidningar, sevärdheter, äventyr,
aktiviteter och lokala läckerheter
från prisbelönta närproducenter vid
välrenommerade roslagskrogar.
NORRTÄLJE – ROSLAGENS
HUVUDSTAD
Roslagen är de små städerna vid
vattnet, bruken, skärgården och havet
norr om Stockholm. En av de charmiga städerna är Norrtälje – Roslagens

huvudstad – en idyllisk liten stad
med genuin träbebyggelse och nya
bostäder vid vattnet. Här varvas
mathantverk, inredning och design
med personliga modebutiker.
Södra Bergen bjuder på härlig utsikt
över staden och Norrtäljeviken. Här
uppe väntar ett äventyrligt inomhusbad vid det gamla vattentornet.
Strax intill ligger Pythagoras unika
industrimuseum med kafé och Norrtäljes moderna konsthall.
Societetsparken vid hamnen skvallrar
om den gamla badortstiden då man
reste till Norrtälje för den välgörande
gyttjans skull. Än i dag lockar Roslagen med havsbad och välgörande
SPA-behandlingar, bl a vid Hotell
Havsbaden i Grisslehamn och Mareld
SPA på Marholmen.
ÄVENTYRLIGT
I Roslagen väntar äventyren med allt
från grottor vid Gillberga gryte och
Dannemora gruva till ridning, kajakpaddling, MTB-cykling och vandring.
Roslagsleden mellan Danderyd och
Grisslehamn går genom Norrtälje
stad. Vikingaleden med start i Grisslehamn binder ihop Roslagsleden med
Upplandsleden.

BRUK
Roslagens och Upplands välkända
vallonbruk har lagt grunden till
Sveriges industrihistoria. Idyllen Wira
bruk var landets stösta vapensmedja
med ensamrätt att smida värjor åt
den svenska kronan. Här är det öppet
året runt med konstsmide, museum,
utställningar och restaurang.
KULTUR & MUSEER
I Roslagen finns ca 40 museer och 40
medeltida kyrkor - många med unika
målningar. Strax söder om Norrtäje
ligger Penningby slott från 1400talet nära Länna medeltida kyrka vid
kyrksjön, skalden Nils Ferlins skrivarstuga och Länna gamla prästgård.
Albert Engströms ateljé på en klippa
vid Ålands hav, Engströmmuseet och
Tecknarens hus är väl värda en tur till
Grisslehamn.
VÄLKOMMEN TILLBAKA
I SOMMAR!
Då lever den charmiga stadskärnan
upp lite extra med sommarevenemang och uteserveringar. Du kan lätt
hoppa på en båt som tar dig ut till
Norrtäljes och Roslagens fantastiska
skärgård med 13 000 öar som bjuder

Välkommen till Roslagens turistbyråer!
roslagen.se 0767-650 660

på levande skärgårdslandskap med
nationalpark, naturreservat och genuin skärgårdsbebyggelse! Här väntar
skärgårdskrogar, fiske, kajakpaddling,
segling, sälsafari och fyrbesök i
ytterskärgården.
EVENEMANGSTIPS
500 evenemang arrangeras i Roslagen
varje sommar. Här är några tips:
Vikingamarschen - vandringsevent
längs nya Vikingaleden. 23 maj 2020.
Custom Bike Show i Societetsparken,
Norrtälje - första lördagen i juni.
Postrodden mellan Grisslehamn och
Eckerö på Åland - andra lördagen i juni.
Roslagsmarschen - vandringsevent
längs Roslagsleden - 12 september 2020..
Jättelångt - ultramarathonlopp längs
Roslagsleden mellan Grisslehamn och
Norrtälje - 13 juni 2020. Jättelångt MTB i
september.
Wira-spelen - musikskådespel i Wira bruk
med start första helgen efter midsommar.
Herräng dance camp - världens största
internattionella swingdansläger - 27 juni-1
augusti 2020.

