Vaxholms Kastell

Kastellet är den främsta sevärdheten i Vaxholm. Färdigställt
1863 blev den snart en otidsenlig försvarsanläggning. Fram till
1944 var Kastellet förläggning. Det är väl underhållet och värt
ett besök. Passa då också på att besöka försvarsmuseet som
speglar skärgårdsförsvarets utveckling under 450 år.
Till Kastellet kommer man efter en kort båttur från Vaxholmskajen.

Kom till

Vaxholm

En knapp timma till
Skärgårdens huvudstad
Båt: En fantastisk resa med skärgårdsbåt från Strömkajen
vid Grand Hôtel eller Nybroviken i Stockholm.
Tid cirka en timma.
Buss: Från Tekniska Högskolan vid Valhallavägen i Stockholm. SL-kort gäller. Tid cirka 45 minuter.
Bil: E18 och väg 274. Tid cirka 40 minuter. Alternativt över
Värmdö och sedan bilfärja Stenslätten–Oskar Fredriksborg–Rindö–Vaxholm. Tid cirka 1 timma och en
kvart.
Avståndet är från Stockholms innerstad 35 km.

Waxholms Gästhamn

har ca 130 båtplatser med tillgång till bl a sötvatten, duschar
och tvättmaskin. I gästhamnen finns restaurang, café och
trådlöst internet.
www.waxholmshamn.se
Production: Planetpromo.se. Foto: Björn Enström, Peter Nodbrink och T. Norman.

Vaxholms Tourist Office, S-185 83 Vaxholm
Telefon +46 8 541 314 80
www.vaxholmdestination.se turistbyran@vaxholm.se

Skärgårdens huvudstad
välkomnar dig.

V

Bada

axholm är en upplevelse – en underbar, levande skärgårdskommun med cirka 70 öar och ca 11.000 bofasta
invånare. Många tycker att Vaxholm är skärgårdens pärla
nummer 1.
1548 lät Gustav Vasa bygga Vaxholms kastell. Sedan dess
har den lilla orten vuxit och 1647 fick Vaxholm stadsrättigheter. Staden har framför allt vuxit i anslutning till fästningsverken. Det nuvarande kastellet – en magnifik sevärdhet –
stod färdigt 1863.
Inte bara försvaret har satt sin prägel på Vaxholm. Fisket
har tidigare varit av stor betydelse. Än idag är Vaxholmsströmmingen ett begrepp. Kom och avnjut den på plats!
Samtidigt kan du njuta av båtlivet, en genuin bebyggelse
med snickarglädje och punschverandor samt folkliv i en härlig blandning. Allt i en glittrande, generös skärgårdsmiljö.
Prickar du rätt i almanackan kan du vara med om Skärgårdsbåtens dag, Strömmingsrodden, Skärgårdsmarknad, Julmarknad eller något annat av Vaxholms trevliga arrangemang. Turistbyrån ger besked. Välkommen!

Rent och glittrande vatten kan vi erbjuda var
du än befinner dig i Vaxholm. Eriksöbadet och
Tenöbadet heter de stora, välordnade badplatserna. Men ta gärna ett
dopp var du än befinner
dig!

Ät gott i Vaxholm

Här finns mycket att välja på. Berömda Waxholms hotell
förstås, med hänförande utsikt. Flera andra alternativ finns.
Alla med uteserveringar sommartid.

Upplev båtlivet

Sevärdheter i Vaxholm
1. Waxholms Hotell invigt år 1902.
2. Tullhuset från 1736.

3. Gamla Strandrestaurangen – numera privatbostad
4. Wirströmska Gårdarna – från 1700-talet.
5. Kronudden – ”Kronoboden” för kronans förråd. Det gula 		
huset är från 1906

I Vaxholm stannar nästan alla
båtar som ska vidare ut i skärgården. I hamnen är det ett liv
och ett myller som alla gläds åt.
Här kan man njuta av den vita
skärgårdsflottans både äldre
ångbåtar och nya fartyg.

Shoppa
i Vaxholm

6. Batteriet med befästningsverk.
7. Norrhamnen med Hembygdsgården
– idyll från 1800-talet.
8. Rådhuset med sitt idylliska torg och
turistbyrå.

Här finns det mesta på promenadavstånd. Du kan också besöka många gallerier
och konsthantverkare i Vaxholm. Inte minst kring Rådhuskvarteret.

Turistbyrå

Försvarsmuseum
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9.
10.
11.
		

Lägret – gammal exercisplats.
Kyrkan – från 1803.
Roddarhuset – roddföreningens gamla 		
klubbhus. Numera galleri och butik.

Vandring
i historien

Bogesunds slott, Runstenar,
Ytterby gruva, Fästningsmuseet… Turistbyrån vet och
hjälper dig till rätta!

