
I Vaxholm samsas fiskarstugor med sekelskiftesvillor, restauranger, butiker,  
stränder och vacker natur. I sundet precis utanför tronar Kastellet, fästningen  
som försvarade Stockholm mot inkräktare i 400 år. Vaxholm, bara en timma  
från Stockholms puls och en ändå en helt annan värld.

Mer information www.destinationvaxholm.com

VAR EN
#VAXHOLM- 
SUPPORTER
Stöd våra lokala företag, köp ett presentkort idag. 
Covid-19 slår hårt mot Vaxholms butiker, restauranger och aktivitets-
företag. När vi alla behöver vara mer restriktiva med att umgås, gå ut 
och äta, hitta på aktiviteter, eller träffas för möten och konferenser får 
våra lokala företag svårt att klara sig. Var en #vaxholmsupporter och 
stötta dem genom att köpa ett presentkort här och nu. Ditt favoritföre-
tag får pengarna inom en vecka, och du kan njuta av ditt besök när du 
vill inom ett år. Välj ditt presentkort på vaxholmsupporter.nu

VALBORG
I VAXHOLM 
I år blir det inte någon majbrasa eller vårtal på Rådhustorget. 
Istället arrangerar våra medlemsföretag Valborgsaktiviteter med 
rejäla avstånd mellan deltagarna och i små grupper. 

• Valborg i kajak – Guidad kajaktur tillsammans med Skärgårdens 
kanotcenter med paus för kaffe och korv grillning. Kl. 16–20. 

• Stadsvandring med Arkeologievent i Vaxholms äldre kvarter. 
Hör om Valborgsmässofirande förr i tiden. Start kl. 16 och 18. 

• Öppet hus på Kobben och Gästhamnen kl. 11–22

• Provsmakning av choklad ur ”Ö-serien” på BonBon kl. 10-18. 

• Historisk guidning av Fredriksborgs fästning och skärgårdens 
historia kl. 16. Även 1–3 maj.

• Cykeltur med picknick. Boka cykel på Vaxholm cykeluthyrning 
och picknickkorg från Kobben. Även 1–3 maj.

• Guidade fisketurer med Catch & Relax. Även 1–3 maj.

• Valborgsklättring i Skypark. Även 1–3 maj.

Valborgsmenyer
Waxholms hotell firar in Valborgsmässoafton med grill på  
terrassen. Helgmenyer på Fredriksborg Hotell, Bistro Magasinet, 
Hamnkrogen och extra öppet på Café Parkvillan 30 april–3 maj.
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