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Upptäck Blekinge
Blekinge är fyllt av upplevelser, från storslagna stadsfestivaler till det
lilla galleriet i ett fiskeläge någonstans. Här är ett axplock av platser som
du inte får missa!

Blekinges vykort

Sölvesborgsbron
– en internationell kändis

Brändaholm är Blekinges mest fotograferade och populära
holme. En sommaridyll i Karlskrona med sina 45 små röda
stugor med vita knutar, inte större än 32 kvadratmeter i boyta.
Motivet förekommer ofta på vykort från Sverige just för att
stugorna ger en sådan skön kontrast till det blå havet utanför.
Brändaholm upplever du smidigast på cykel som finns att hyra
inne i Karlskrona city.

Sölveborgsbron är speciell att vara på, den binder samman
Sölvesborgs stadskärna och gästhamn med golfbana och
strand. Utsedd till en av världens tio mest spektakulära
broar enligt CNN, just för sin utformning och ljussättning.
Sölvesborgsbron är dessutom Europas längsta gång- och
cykelbro med sittplatser utplacerade för picknick med fina
vyer. Här kan nykära stanna för en romantisk paus på
“pusshållplatserna”. Parkering finns på båda sidorna av bron.

En kulturskatt
Ronneby har en vacker Brunnspark men också en
kulturskatt – Bergslagen. Det är en genuin stadsdel
med bebyggelse och gatustruktur som härstammar
från medeltiden. Här kan du strosa i kulturhistoriska
miljöer längs smala vindlande gränder bakom Heliga
Kors kyrka med sin stora samling renässanskonst.
Dessutom finns det ett hembygdsmuseum och konstutställningar på Ronneby Kulturcentrum i området.
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Gudabenådad utsikt
Valhall är vacker och mytomspunnen utkiksplats över sjön
Orlunden i Olofströms kommun. En 40 meter hög klippa
med fantastisk utblick över Sveriges sydligaste vildmark
med orörd bok- och ekskog samt en rik flora och fauna.
En klar dag kan du se hela vägen till Karlshamn. Du tar dig
hit via vandringsleder, men det går att fuska och ta bilen.
Glöm inte ta med picknickkorgen. Grillplats och bänkar
finns tillgängliga när du njuter av den dramatiska utsikten
och fridfulla omgivningen.

En värld av toner
Upplev en barockkonsert, headbanga till världens största
hårdrocksband eller se våra största popstjärnor på scen.
Året om arrangeras mängder av musikevenemang runt om i
Blekinge. Mest känt är utan tvekan Sweden Rock Festival som
årligen lockar internationell storpublik till lilla Norje. Karlskrona
skärgårdsfest och Östersjöfestivalen i Karlshamn presenterar
alltid några av de största livenamnen och i lilla Hällevik ordnas
varje sommar jazzfestival. Opera, visaftnar och körkonserter
– vi har allt på repertoaren!

Badhus för alla sinnen
Karlshamns Kallbadhus är beläget i det natursköna Väggaområdet
med dess härliga strandpromenad längs vattnet. Själva byggnaden
är en upplevelse för både kropp och själ, ritad av White arkitekter,
och för tankarna till ett flygande tefat som svävar över vattnet.
Här kan du bada i havet året runt, sitta i bastun och bara njuta av
vyn över skärgården på solterrassen. Kallbadhuset fick Karlshamns
Stadsbyggnadspris 2015.
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Blekinges örika skärgård bjuder på så mycket mer än sol,
bad och fiske. Förtrollade platser, vackra skärgårdsbyar
och god mat känns väl aptitretande? Kasta loss och följ
med till fyra öar som absolut är värda ett besök.

CHECKA IN PÅ ASPÖ
Till Aspö, en ö med cirka 500 innevånare, tar du
dig på mindre än en halvtimme med Aspöfärjan
från Handelshamnen i Karlskrona. Här finns
mycket att göra och har du cykel med dig så
bjuder Aspö på två milslånga rundor på slingriga
vägar som tar dig djupt in i öns sommaridyll.
Längs vägen kan du svalka av dig vid öns badplats
eller ta ett härligt dopp från klipporna och är du
konstintresserad så kan du stanna till vid en av
gallerierna på ön. Drottningskärs kastell, med
anor från 1600-talet, är en del av Världsarvet
och absolut värt ett besök under Aspövistelsen.
I kastellets restaurang kan du äta eller ta en fika.

SAGOLIKA HANÖ
Hanö utanför Listerlandet är en sagoö omgiven av
förtrollande myter och sägner. Här finns det omtalade Drakmärket som uppstod när en eldsprutande
drake kraschlandade in i klippväggen första gången
fyren tändes. Utöver sagor och sägner bjuder Hanö
på verkliga upplevelser som Engelska kyrkogården
och Bönsäcken där miljontals vattenslipade stenar
ändrar form efter havets vindar. Här hittar du också
tre fina badställen och en mysig restaurang med
utsikt över Hanöbukten. Färjeturen från Nogersund
tar cirka 20 minuter och du möts av en storslagen
naturupplevelse.
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Ö-liv d

de luxe

EXOTISKA UTKLPPAN
Utklippan är inte bara Sveriges sydostligaste
ögrupp det är dessutom en exotisk plats i yttersta
havsbandet med ett sällan skådat djurliv. Här kan
du komma riktigt nära både gråsälar och knubbsälar
om du väljer att åka på sälsafari. Håller du dig på
land kan du få stifta bekantskap med den grönfläckiga
paddan och njuta av öns rika fågelliv. Du bor bekvämt
på öns vandrarhem och äter gott på krogen intill.
Till Utklippan tar du dig med skärgårdsbåten som
avgår från Handelshamnen i Karlskrona under
sommaren.

POPULÄRA TJÄRÖ
På Tjärö kan du svalka dig med ett dopp vid
någon av öns sex badplatser och sträcka ut på
badklipporna i kvällssolen. Nere vid vattenbrynet
ligger restaurangen där du kan äta fisk och skaldjur
som hör kusten till – och njuta av utsikten över den
vackra skärgården. Här äter du med gom, öga
och kropp! På sommaren livas ön upp av härliga
musikkvällar intill det glittrande vattnet medan
solen vänligt tar farväl. Du bor vackert med havet
inpå knutarna i härliga små hus från 1800-talet eller
precis intill vattnet. Du väljer själv vilken rumsstorlek
och standard som passar bäst. Till Tjärö tar du dig
med färja från Järnavik, Matvik och Karlshamn.
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Älskade
kust!
Upptäck vår oexploaterade arkipelag.
Här möts du av slingrande grusvägar,
lugna vikar, öde öar och öppet hav.

Till fots, i kajak eller på cykel.
Med en app i telefonen väljer du
själv hur du vill upptäcka Blekinges
mångskiftade arkipelag.
ARK56 är ett nätverk av leder i Biosfärområde Blekinge Arkipelag, utsett av
UNESCO för sina unika natur- och kulturvärden. Du leds genom Blekinges skärgård,
längs med vattnet. Det är 13 nav som knyter
samman lederna och där erbjuds mat,
boende och upplevelser. Vid servicenaven
kan du hyra kanot eller cykel, om du till
exempel känner för att byta färdsätt.
PLANERA DIN TUR
Navigerar längs de olika lederna gör du med
hjälp av en app i mobilen. Appen guidar dig
enkelt från vindskydd till svit, från grillplats till
gourmetrestaurang, från flärd till vildmark.
Med planeringsverktyget Naturkartan ARK56
kan du planera din tur hemma i lugn och
ro. Föredrar du en fysisk karta är det enkelt
att ladda ned den på ARK56 webbplats eller
hämta hos någon av turistbyråerna.
LÄNGS KUSTEN
Är du en vandrare är det bara att snöra på
sig kängorna, packa ryggsäcken och börja
traska längs vandringsleden. Vill du ta cykeln
finns cykelleden som tar dig längs med slingrande småvägar genom skärgårdslandskapet.
Du hittar avstickare och platser att upptäcka i
appen. Med kajak tar du dig mellan skär, runt
öar och uddar. Du glider genom ett världsarv
och en unik skärgård där skogen står hela
vägen ned på stranden. Appen ger förslag
på rutter, rundor och rastplatser, boende
restauranger och upplevelser. Vill du slippa
planerandet finns det färdiga all incluisvepaket med mat och boende, kajakpaddling
och mycket annat som gör att du bara kan
slappna av och njuta.
ark56.se
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Skärgårdsäventyr
Ett besök i Blekinge är inte komplett utan att ha upplevt
skärgården.
Blekinge bjuder på en levande
skärgård som tar dig från Utlängan
och Stenshamn i öst till Hanö i väst.
Däremellan väntar en värld av
historiska platser, pittoreska öar,
badställen och fiskelägen – välj själv.
Trevligaste, och ibland enda, sättet
att ta sig ut är med skärgårdstrafiken. Vissa turer går året runt och
många pendlar vattenvägen, men
bäst utbud är under sommaren.

KARLSHAMN
I Karlshamn tar du båten till Kastellet
som ligger i inloppet till hamnen,
eller så gör du en utflykt till mysiga
Tärnö och Tjärö. Bada, paddla, grilla
eller bara strosa.
SÖLVESBORG
Från Nogersunds fiskeläge, nära
Sölvesborg, går båten till populära
och mytomspunna Hanö. Förutom skön natur med stenreveln
”Bönsäcken” och avenbokskog hittar
du platser som engelska kyrkogården och en urgröpning i berget
kallad ”drakmärket”. Perfekt för en
heldagstur.
Mer information hittar du på
blekingetrafiken.se. Välkommen
ut på ditt eget skärgårdsäventyr!

ANN ONS

KARLSKRONA & RONNEBY
I Karlskrona avgår merparten av
båtarna från Fisktorget mitt i stan.
Därifrån kan du nå östra skärgården, åka guidade turer eller ta
charmiga M/S Axel genom Nättrabyån. I Karlskrona finns också
Hop-on Hop-off; en rundtur som
gör bryggstopp i stan, bland annat
vid Marinmuseum. Från Handelshamnen kan du bland annat åka
Sturköpendeln eller Kustlinjen som
går hela vägen till Karlshamn. Är du
i Ronneby bör du åka med M/F
Astrid längs Ronnebyån, förbi

Brunnsparken som är en av Sveriges
vackraste med sina evenemang och
historiska byggnader. Färden fortsätter ut i Ronneby skärgård innan
den vänder tillbaka.
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Äkta
vildmark
Upptäck Blekinges allomfattande natur
genom att bege dig rakt in i den. Låt dig
uppfyllas av lugnet när du paddlar kanot.
Prova paddelturen längs Ronnebyån,
genom ringlande avsnitt och långsmala
sjöar som omsluts av djupa skogar.
Vill du hellre paddla längs kust i öppet
vatten kan du hyra en havskajak i stället.
Ta hjälp av Paddelkompaniet i Ronneby
som hyr utrustning och finns tillgängliga
på båda ställena.
VILDA BLEKINGE
Ett annat roligt äventyr att uppleva tillsammans är att svinga sig upp i hästsadeln.
Rid på islandshästar längs Sandvikens
vita strand, eller djupt inne i den lummiga
skogen. Varför inte kombinera ridturen i
skogen med en avslutande fikastund på
stranden? Kontakta Fornhaga Islandshästar
utanför Sölvesborg, ett populärt ställe som
anordnar ridturer i naturen.
Är du cykelentusiast och älskar att njuta
av naturens färger, doft och fågelsång?
Då är Kustvägen sydost en perfekt sträcka.
Starta din tur i Kristianopel med Torhamn
som mål. Du kan också välja Sydostleden, då är tipset att ta den fyra mil långa
etappen från Karlshamn till Sölvesborg.
En härlig kustnära etapp!
UTFORSKA BLEKINGELEDEN
Om du föredrar att vandra kommer du
riktigt nära naturen genom Blekingeleden. Det är en 27 mil lång vandringsled
med naturupplevelser genom skogsbygd,
dalbygd och kustland. Välj att gå hela leden,
eller delar av de tillsammans 15 etapperna.
En naturupplevelse med många skiftande
karaktärer.

Äventyr och spänning, med den
spännande naturen som följeslagare.
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Äventyrarens dröm

”

OLOFSTRÖM
– Sveriges
friluftskommun
2019!

Visste du att Sveriges sydligaste vildmark
ligger i Blekinge? Runt Halen, som är
Blekinges största sjö, kan du vandra, rida,
cykla och paddla längs leder, bergsknallar,
majestätiska utsiktsplatser över vattnet i
en spännande terräng. Halen är en del i ett
stort sjösystem och en av Sveriges mest
sjötäta region. En optimal plats för dig som
älskar natur, äventyr och vardagsexpeditioner
mitt inne i vildmarken, men ändå nära civilisationen. Runt Halen finns bekvämligheter om
du vill lyxa till det mellan utfärderna.
Camping, hotell, badplatser, hopptorn, spa
och all service du kan tänka dig. Dessutom
mängder av kulturhistoriska besöksmål.
Hyr en kanot, kajak eller stand-up paddleboard på Olofströms Kanotcentral, alldeles

nere vid sjön. Vill du paddla genom hela
sjösystemet får du hjälp med all utrustning,
karta och service av den proffsiga personalen
på kanotcentralen.
Är du fiskeintresserad ska du bege till
Harasjömåla Fiskecamp. En välskött anläggning med öringsfiske i sjöar och flugfiske i
strömmande vatten med boende direkt på
campingen. Till Halens naturreservat och
friluftsområde kommer du för att utmana dig
själv, bli ett med naturen eller bara slappna
av. Vill du boka boende i en idyllisk miljö och
skämma bort dig själv ska du boka Brokamåla
Gård. Bo i en röd stuga, plocka bär och svamp,
fiska eller bada varmt i en badtunna. Här finns
alla faciliteter med en fantastisk service, mitt i
Olofströms vackra vildmark.
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A N N O N S

Paddla i den mystiska skymningen och
övernatta i ett vindskydd. Ge dig ut på lagom
långa utflykter i Halens spännande vildmark.

”

Fiskelycka
Oavsett om du är på jakt efter storgäddan, bara vill svinga
spöet under några lata semesterdagar eller ta upp kampen
med världens största laxar och havsöringar så finns det i
Blekinges underbara vatten.

Hela Blekinge är som ett
enda stort fiskecenter
med en stor bredd av fiskeupplevelser, och alla inom
en timmes radie med bil.
Det finns gott om proffsiga
och välskötta fiskeanläggningar med både boende
och guider.
Börja din fiskeresa på Harasjömåla
Fiskecamp där du också kan bo i
Sveriges sydligaste vildmark? Här
har du tillgång till 23 sjöar och
rinnande vatten med put-andtake-fiske efter regnbåge och öring,
samt vanligt fiske efter gädda,
abborre och vitfisk. Det spelar ingen
roll om du är proffs eller nybörjare.
Inte så långt från Harasjömåla
ligger Brokamåla gård där du
kan hyra en egen sjö. Eller varför
inte boka en flugfiskekurs med All
Inclusive under en helg? Fisket efter
lax i Mörrumsån är världskänt och
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längs stranden intill Kungsforsen
har både kungar och presidenter
landat blanka laxar och havsöringar.
Smyg runt i strömmarna och pröva
lyckan eller ta hjälp av erfarna fiskeguider.
Gäddfisket längs Blekingekusten
är kanske det bästa i landet och
här kan du få något riktigt tungt på
kroken! Guiderna hos PikeStrike
Sweden är experter på de bästa
gäddfiskeområdena i Ronneby och
Karlskrona skärgård. Detsamma
gäller Camp Dragsö Sportfishing
och båda företagen hyr ut båtar
och kajaker. Kom ihåg att det är
catch and release som gäller för
att bevara gäddbeståndet och ge
fler möjlighet till samma spänning.
Abels Laxtrolling & Charter
erbjuder havsfiske och framförallt
laxtrolling i absolut världsklass.
Med hjälp av den senaste tekniken
inom ekolod hittar de fisken du ska
fånga. Allt du behöver finns att hyra,
det är bara att kliva ombord.

”

”

Unikt fiske med många
arter inom en mils radie.
Upplev Sveriges häftigaste
fiskevatten!

Exklusiv
glamping
– mitt i nordens
största safaripark

A N N O N S

Vakna upp omgiven av vilda djur som
strövar fritt, med en fantastisk utsikt
över ett världens största bestånd av
röda näckrosor. Det ger en känsla av
att vara i Afrika, men du är i Blekinge.
Boka glamping; tältnätter i en lyxig
version, mitt i Eriksbergs vildmark.
Utanför strövar dov- och kronvilt,
davidshjortar, visenter, vildsvin och
mufflonfår fritt. Mitt ibland alla dessa
vilda djur bor du i det arkitektritade
lyxtältet som ligger på ett berg med
enastående utsikt. Inredningen är
ombonad i samma stil med mässingsdetaljer, puffade kuddar och möbler
av ek. Närmare den äkta safarikänslan
går inte att komma, boka den magiska
upplevelsen på Eriksberg!

A N N O N S

eriksberg.se

Det magiska järnavikslandet
Järnavik är en del av Ark 56 som är utsett av Unesco till ett av 5 biosfärområden i Sverige.
I denna magiska vik kan du paddla, fiska, ta en båttur, äta gott och ta ett dopp i det blå.
JÄRNAVIKS CAMPING. På denna idylliska
camping finner du både plats för husvagn och
tält. Föredrar du att bo bekvämare än så finns
det sköna stugor en liten bit från havet.
jarnavikscamping.se

PAGELSBORGS GÅRD. Upplev tystnaden och
lugnet på Pagelsborgs gård. Här bor du bekvämt,
blickar ut över järnaviksdalen och befinner dighögst upp på en gammal rullstensås.
pagelsborg.se

SVALEMÅLA STUGBY. 300 meter från havet
ligger Svalemåla stugby. Här är fiske, båtliv och
aktiviteter nära. Dessutom har man vedeldad
bastu och badtunna att värma sig i.
svalemala.se

PADDELKOMPANIET. Kanot längs med
Ronnebyån eller havskajak i Järnavik. Du
bestämmer själv hur du vill upptäcka vildmarken
i Blekinge – Paddelkompaniet hjälper dig.
paddelkompaniet.se

PENSIONAT JÄRNAVIK. Ninni och Lars driver
idylliska Pensionat Järnavik i Järnaviks hamn. Här
kan du övernatta och äta gott året om. En härlig
plats för konferenser och olika typer av event.
pensionatjarnavik.se

GARNANÄS FISHINGCAMP. Här får du sportfiske på riktigt! Är du sugen på att dra upp en
gädda så kan Garnanäs Fishingcamp bjuda på
en av de bästa gädd-upplevelserna i landet.
fishingcamp.se
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Pittoreska
Listerlandet
Vågskvalp, sandstränder, mysiga små restauranger,
behagliga jazztoner och inte minst – dialekten.
Det är Listerlandet i all sin prakt.

Den genuina dialekten listerländska pratas
på Listerlandet, halvön utanför Sölvesborg
där fisket under lång tid varit födkroken för
befolkningen. De gamla fiskelägen har satt
sin prägel och utgör i dag små gemytliga byar
som ger besökarna rika upplevelser.
SAND MELLAN TÅRNA
Hällevik är det mesta kända och en av
Blekinges riktiga pärlor. Att strosa längs
strandpromenadens vita sandstrand, känna
doften av tång som snart blir till lukt av
rökt fisk från Hennings rökeri kittlar skönt i
näsborrarna. I Hällevik kan man äta rökt fisk
och skaldjur på Dagmars eller hos trendiga
restaurangen Direktör Nyfiken. Andra veckan
i augusti släpper hela Hällevik loss till sköna
jazztoner under Hällevik Tradjazzfestival
– en folkfest som inte bara lockar jazzälskare.
SMAKFULLA FISKELÄGEN
Inte så långt från Hällevik ligger Nogersund.
Nogersunds hamn har varit en av Sveriges
största fiskehamnar. Fisket är fortfarande
aktivt och här finns dessutom en av landets
populäraste ställplatser för husbilar. I hamnen
ligger mysiga restaurang Skutan. Härifrån
utgår också båten till Hanö. Förflyttas vi oss
ytterligare en bit i nordostlig riktning kommer
vi till Hörvik där den äldre bebyggelsen till
viss del bevarats. Här finns mysiga krogar och
väster om Hörvik ligger Hörviks Hallar, ett av
bygdens mest spektakulära klippbad.

Genuint badhotell
för sommarälskare

ANNO NS

Unna dig en vistelse på det vackra
badhotellet Hälleviks Havsbad.
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Det är en alldeles speciell miljö, både
boendet och Listerlandet. Vyerna, skogarna,
fiskelägena och inte minst kusten med
de fina sandstränderna. Checka in på det
klassiska badhotellet med den finstämda
sekelskiftskänslan – och den moderna
servicen. Övernatta med en god middag
och vakna till en härlig frukostbuffé.

Ett alternativ är att sköta markservicen
själv, i en utav lägenheterna. Det händer
mycket under sommaren, som tennis- och
barnveckor. I augusti ordnas en jazzfestival.
Det är nära till färjeläget Nogersund när
du vill utforska den mytomspunna skärgårdspärlan Hanö. Från badhotellet är det bara
200 meter till böljorna. Vill du gifta dig? Då är
för- och eftersäsong populära festdatum på
det vackra havsbadet. Säg ja på verandan!
hallevikshavsbad.com

Sveriges
Golfkust
Har du spelat golf längs Sveriges Golfkust?
Om inte, då är det dags nu!
du kan maximera din speltid, prova flera
banor och ändå återkomma till den banan
som blir din favorit. Ställplatser för husbil,
stugbyar och hotell finns alltid nära, en
del direkt intill banan. Liksom kulturhistoriska sevärdheter, god mat och härliga
besöksmål. Sommaren är högsäsong men
i Blekinge spelar du både tidig vår och sen
höst tack vare de milda vintrarna. Så golfsemestern utomlands kanske kan vänta?
Spela golf på Sveriges Golfkust istället!

ANNO NS

Blekinge är litet men maxat med golfupplevelser, besöksmål och sköna miljöer
vid vattnet. Längs kusten hittar du 8 golfbanor inom en 12 mils radie, så att kalla
det för golfkust är ingen överdrift.
Här spelar du på banor som är belägna
mitt ute i skärgården och några mer skyddade av skog inåt land. Det är perfekt om
du vill anpassa ditt spel efter olika utmaningar som väder, vind och golfbanornas
karaktärer. De korta avstånden gör att

sverigesgolfkust.se
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Konstelement
Industridesign och konst har ett brett spektrum.
Det kan vara eld, metall, luft, jord eller vatten som är basen.
Du hittar flera konstnärselement under din vistelse i Blekinge.

eld
Ebbamåla Bruk utanför Kyrkhult berättar den spännande historien om den industriella revolutionen i Sverige. Det handlar om
entreprenörerna, arbetarna uppfinnarna, ingenjörerna och om samspelet mellan människor och maskiner i en intakt verkstadsindustri
från 1850 till 1950. Känn dofterna och hettan från järngjuteri och smedja, lyssna till ljuden från vattenturbiner och andra märkliga
maskiner. I fabriksboden kan du se de hantverksmässiga smides- och gjutjärnsprodukterna som en gång i tiden lade grunden till det
svenska industrisamhällets välfärd. Bruket är ett prisbelönt besöksmål och kanske Europas bäst bevarade industrimuseum.
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Saxemara Båtvarv har funnits på samma
plats i Saxemaraviken utanför Ronneby sedan
1927 och är symbolen för gammal genuin
båtbyggartradition. Varvet var under 1930-talet
ett av landets främsta båtbyggerier, känt för
sina högklassiga fritidsbåtar och yachter.
Här tillverkas fortfarande traditionella träbåtar
av företrädesvis blekingska modeller. Varvet
är ett levande kulturarv och ägs av Blekinge
Museum. Du som besökare får uppleva klassiskt
båthantverk, njuta av vackra träbåtar och insupa
den unika varvsmiljön.

luft

vatten

Saxemara båtvarv

Malin Mena

Munblåsta konstverk som ibland bär en sirlig
gravering i form av grafiska mönster och
skulpturala verk med inspiration från naturens frökapslar, pistiller och bladverk. Det är
återkommande teman som genom åren blivit
glaskonstnären Malin Menas signum. I Nättraby
har hon förvandlat byns gamla övergivna vattentorn till en sprakande glashytta och butik som
hon döpt till det passande namnet Glastornet.
En härlig upplevelse av färg och form som hon
prisats för. Där har hon samlat sina alster, allt
från bruksföremål till utsmyckningar i glas.

Lampfabriken i Karlskrona är som ett industrimuseum. Med den skillnaden att produktionen
fortfarande går på högvarv. Lamporna tillverkas
hantverksmässigt i mässing, mestadels efter
originalmodeller från slutet av 1800-talet.
Här bearbetas metallen till armaturerna i
samma tyska gallermaskin som användes
när de första lamporna levererades 1884.
Tillverkningen sker fortfarande i de fabrikslokaler på Pantarholmskajen i Karlskrona som
uppfördes 1899.

jord

metall
Karlskrona Lampfabrik

Susanne Demåne

När konstnären Susanne Demåne såg
Edestads övergivna gamla skola kände hon
att det var hennes plats på jorden. Med
sina kreativa konstnärshänder började hon
plantera. Att se det som kom upp ur jorden
gav henne livslust och ur detta uppstod en
prunkande trädgård som i dag blivit en välbesökt skulpturpark. Det är från naturen hon får
sina idéer och det är där materialet till hennes
skulpturer finns. Hon formar trädstammar och
av jordens lera skapar hon konstverk.
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Bo i röd
stuga
Övernatta med naturen som granne. Vid havet, i skärgården,
i skogen, vid sjön eller vid en sandstrand.
Om du vill känna historiens vingslag
kan du checka in i det vackra torpet
Kyrkesta som ligger mitt inne i naturreservatet på Eriksberg. Här bor du
som torparna gjorde förr; utan el
och vatten med närhet till naturen
och djuren. Utanför Karlshamn ligger
det rofyllda naturområdet Långasjönäs. Med vatten inpå knutarna kan
du bo vackert i någon av campingens
53 stugor. När du öppnar dörren på
morgonen öppnar sig en värld med
storslagen utsikt.
MED VITA KNUTAR
Vill du bo på en ö och mötas av
havsvindar så är vackra Tjärö ett
underbart stugboende med sina 13
olika stugor från 1800-talet, grupperade kring mittersta delen av ön.
Du kan bo i Hannas stuga, Maggans
lada eller Hönshuset. Det finns även
två mindre stugor som ligger direkt
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vid vattnet om du vill vakna med en
underbar havsutsikt.
På Brokamåla gård, en bit från
Olofström, kan du bo i fin gårds- och
vildmarksmiljö med anor från sent
1700-tal. Du kan välja mellan olika
små röda stugor med vita knutar.
Eller varför inte inkvartera dig i något
av de fyra rummen på det gamla
höloftet?
Riktigt lantligt, mellan ringlande
grusvägar, hagar, skogen och havet,
ligger Svalemåla stugby utanför
Bräkne-Hoby. I små röda stugor
med vita knutar och gärdsgårdar
som inramning bor du i orörd natur
mitt mellan himmel, hav och ängar.
Paddla, fiska med båt, vandra, cykla
eller bara koppla av på sandstranden
– kan semestern bli mer njutningsfull?
Bo rofyllt: www.visitblekinge.se

Camping
är livet
Gör ett nedslag på någon av våra fantastiska
campingplatser runt om i Blekinge.

En del känner till Blekinge, men för många är
det fortfarande en oupptäckt pärla, fjärran från
exploaterade turistorter där tiotusentals trängs
på en liten yta. Ett perfekt sätt att stifta bekantskap med oss är att bo på våra campingplatser
– små oaser som ligger nära alla sevärdheter
och evenemang att utforska. Avstånden är
sällan längre än en timmes resväg med bil eller
kollektivtrafik. Om du endast vill vara i husvagnen eller stugan finns det gott om aktiviteter
kring varje camping.
UNDERBARA VATTEN

Vattnet är den gemensamma nämnaren.
Alla badplatser är vackra och varierande,
från insjöar till skärgårdsvikar. Vada ut i
långgrunda stilla vatten eller hoppa från
dramatiska klippor. Ofta med högre badtemperaturer då vi skyddas av skärgården.
Ge dig ut på en fisketur eller sjöfågeljakt,
hyr kanoter eller cyklar och följ äventyrslederna
som finns längs kusten. Ta på cyklopet och ge
dig ut på snorkling eller dykning. Talessättet
“något för alla” stämmer hos oss. Säsongerna
är långa och flera campingar är tillgängliga året
runt. Perfekt för dig som vill anordna läger
(simning, ridning, med mera), eller boka
konferens med företaget eller föreningen?

Läs mer och boka här: campingsydost.se

ANN ONS

CAMPING SYDOST

I det gemensamma nätverket Camping
Sydost finns det gott om campingplatser
med erbjudanden och paketlösningar.
Vilken camping skulle du vilja bo på?
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Lekande lätt
Familjesemester på gång? I Blekinge finns gott om
spännande ställen där barnen får leka, utforska och ha kul!

Barnens Gård
Livet leker på landet! Barnens
Gård är ett av södra Sveriges
populäraste nöjesland. Kom in
och träffa djuren, åk hölass, hoppa,
klättra och utmana dig själv – eller
föräldrarna. Badlandet är ett måste
med Tjurfallet och Vildforsen.
Självklart finns glass i stora lass och
mycket gott att äta i vår restaurang.
barnensgard.se

Dragsö Camping
Nära Karlskrona centrum
ligger Dragsö, en oas för
alla – även de yngre. Spela
äventyrsminigolf med världsarvstema, bada vid sandstranden med badflotten,
hälsa på i trollskogen, paddla
kanot, dyk snorkelleden eller
lek på piratlekplatsen!
dragso.se

Kreativum
Science Center
Hur mycket väger du på en
annan planet? Hur fungerar syn
och känsel? Testa att styra båtar
eller utmana någon i kluriga spel.
Kreativum Science Center stimulerar till nyfikenhet och kunskap
inom naturvetenskap, teknik och
matematik på ett kul sätt!
kreativum.se

Blekinge Museum
Här finns historiska upplevelser
för hela familjen! Gå på upptäcktsfärd i utställningarna,
pyssla i verkstaden eller häng
med på en visning som tar dig
till 1700-talet. Ute på gården
finns härliga Grevagrundet,
en lekplats med skärgårdsinspiration!
blekingemuseum.se
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ANNO NS

Unikt Marinmuseum

marinmuseum.se

pedagogiskt för hela familjen. Ubåtshall, vraktunnel under ytan, fartyg,
samlingar och guidade turer. Restaurang,
aktivitetsrum, museibutik och mycket mer.
I utbåtshallen kan du gå ombord på HMS
Neptun, en riktig ubåt från det kalla kriget.
Missa inte den unika Galjonshallen där en
av världens finaste galjonsfigurer finns.
Det är flera meter höga träskulpturer som
en gång satt i fören på svenska krigsfartyg
och ett måste att se!

A N N O N S

På land, på vatten, på riktigt!

Marinmuseum är Sveriges nationella
museum för den svenska marinens
historia, följ med på en resa från år 1522
till idag. Mitt i den historiska miljön på ön
Stumholmen i Karlskrona sträcker sig
Marinmuseums vackra och omtalade
byggnad ut på en pir i vattnet. Här kan du
interaktivt uppleva den svenska marinens
händelserika historia på en plats som i
flera hundra år tillhört Försvarsmakten.
Marinmuseum är spännande, roligt och

Svenska
klassiker

Bland fordon och porslin
Besök den klassiska industribyggnaden där
Karlskronaporslinet tillverkades mellan år
1918-1968, den står kvar än idag. Hit kommer
över 11 000 besökare varje sommar för att
uppleva den svenska industrihistorian,
inramad av tidstypiska möbler och dukningar.
Samlingen påbörjades av Margaretha
Sjöberg 1988 och innehåller idag exemplar
från merparten av fabrikens produktion, från
figurer till handmålade serviser. Se kompletta
serviser, porslin från designers som Hald och
Skawonius eller bara beskåda utställningen.
På samma biljett får du entré till Karlskrona
Bilmuseum med klenoder som Volvo P1900,
Olofs Palmes Saab och Gustav IV Adolfs Cadillac.
Det blir garanterat en åktur genom minnes allé
och som bonus: entrén går till formel 1-föraren
Gunnar Nilssons cancerstiftelse.
fabas.se/vara-museer
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Addera
smaker
Blekinge kryllar av små lokala
matproducenter och matställen
att besöka. Så samla på dig några
smakfulla semesterminnen.

ASKUNGA DOVVILT En gård i Fridlevstad med
eget hjorthägn där det finns stora chanser att se
djuren. Gårdsbutiken säljer viltkött och korv från
hjort, älg, vildsvin och fasan. I restaurangen serveras förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
ORRANÄS GÅRDSMEJERI Här görs olika sorters
ostar på god mjölk från egna getter och på ekologisk mjölk från grannbondens kor. Ostarna säljs i
gårdsbutiken utanför Jämjö där man även får en
inblick i tillverkningsprocessen.
BLEKINGE KAFFEROSTERI I laxfiskemetropolen
Mörrum finns Henrik Arvidsson som driver eget
kafferosteri. Han letar upp det bästa kaffet från
olika länder och ger det en rostning som utvecklar
smakerna på allra bästa sätt.
BRYGGHUSET CAFÉ & ART Besök det lantliga
sommarkaféet i Krokås på ljuvliga Listerlandet som
har en känsla av Latinamerika. Här serveras främst
våfflor, salta som söta, lunch och fika, kulglass, saft
och kaffe.
MORMORS BAKERI I lantliga Nötabråne finns
kulturhuset med café och vegetarisk restaurang,
gårdsbutik, bed & breakfast och konstgalleri.
Här serveras fantastisk hemlagad mat och kakor i
en mysig atmosfär – dessutom till fullt överkomliga
priser.
RESTAURANG BLÅREGN SÖLVESBORG är en liten
mysig stad och mitt i den ligger restaurangen som
har en stor, härlig trädgård av avnjuta sin måltid i.
Här lagas mat från grunden på lokala råvaror och
med en stor portion kärlek.
ÄGGABODEN På en gård utanför Ronneby ligger
denna unika restaurang omgiven av byggnader
från 1700- och 1800-talet. Vill du själv tillaga det
du nyss ätit finns råvarorna att köpa i gårdsbutiken
och hur du gör berättar kockarna i köket.
Fler smakupplevelser hittar du på
visitblekinge.se
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Välsmakat
Blekinge har hela åtta restauranger och caféer som är
med i den prestigefyllda krogguiden White Guides lista.

ERIKSBERG

Foto Bengt Nyberg

Havsörnen använder
sig av det skafferi
som finns på gården
– skogen, sjöarna, havet
och trädgården, men
också av de bästa i
råvarorna i närheten.

ER I K SB ER G

KARLSHAMN

K AR LSK R O N A

Restaurang &Vin
Satsa på en flerrättersmeny med tonsäkert
vinpaket och dito spellista för en avspänd kväll
i hamnen till vågornas
svall mot kajen.

Visenten bjuder på
spännande smakupplevelser. Här står den
genuint vällagade maten
i fokus för både den lilla
och stora gourmanden.

Sjörök tillagar smaker
från världens alla hörn
och allt är lika vällagat.
Uppmärksam service
ser till att det finns
något för alla. Familjevänligt!

RONNEBY

Café Mandeltårtan
serveras mandeltårtor
och andra läckra bakverk,
gjorda på ekologiska råvaror. Kaffet bryggs på noga
utvalda bönor från de
absolut bästa rosterierna.

SÖ LVESB O R G

Ritz Conditori står för
genuint mathantverk där
riktigt smör, äkta vanilj
och kvalitetschoklad är
självklara ingredienser i
de läckra bakverken.

KRIST IANOPEL

Café Sött & Salts mest
uppskattade rätt är
räksmörgåsarna och
bärpajerna. Den fina
servicen och utsikten
över Blekinges underbara
vatten får du på köpet.

K AR LSK R O N A

Systrarna Lindqvist
Café och Surdegsbageri
gör allt från grunden med
bra råvaror och surdegsbröden är gjorda på egen
rågsurdeg.
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Världsarv
i världsklass

Kungsholms Fort med båt – en klassiker

Trefaldighetskyrkan på Stortorget

Stumholmen, visst är det vackert!
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Kung Karl Xl grundade Karlskrona 1680 för att skapa en
bas för sina krigsfartyg. Runt basen växte det civila samhället fram med all den service och de förnödenheter som
krävdes för att försörja flottbasen – detta lade grunden till
Karlskrona som ett världsarv. Som besökare kan du upptäcka alla de platser och företeelser som gör Karlskrona till
en världsarvstad. Du gör det antingen på egen hand, eller
så hakar du på någon av de många guidade turer som
finns till de olika utflyktsmålen i världsarvet. Dessa finns
ofta tillgängliga på olika språk.

”

Efterlämningar från olika tidsepoker har följt
med in i nutiden och gjort Karlskrona till ett
levande världsarv. Besök världsarvsstaden och se
varför staden hamnat på samma Unesco-lista som
pyramiderna i Egypten och Kinesiska muren.

Amiralitetsklockstapeln är från år 1699

Amiralitetskyrkan är en av Sveriges största träkyrkor

Repslagarbanan – Sveriges längsta träbyggnad
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Alla vägar
bär till Blekinge
Blekinge är nära vart du än bor och oavsett hur du väljer att ta dig hit. Packa bilen,
njut av utsikten och ta båten över sundet. Eller välj flyget, från Sveriges huvudstad
når du Ronneby på endast 50 minuter. Varmt välkommen hit.

HEJ CYKLIST! Du tar dig smidigt
framåt på slingriga cykelleder genom
hela Blekinge. Glöm inte hjälmen.

Ta flyget från STOCKHOLM.
Efter 50 minuter landar du på Ronneby
Airport – mitt i Blekinge.

E22

KÖPENHAMNARE?
Ta bron över och 2 timmar
senare doppar du tårna
i underbara vatten.

www.visitblekinge.se

E22

Hoppa på Stena Lines färja i POLEN,
efter en natts sömn vaknar du upp
utvilad i Karlskrona.

E22

Med DFDS Seaways tar
du dig enkelt med färjan
direkt från LITAUEN till
Karlshamn.

Bor du i TYSKLAND?
Ta motorvägen och en kort båttur.
Du är i Blekinge på mindre än 6 timmar.

