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Mera glädje,  
mindre tristess
Finland är fullt av anspråkslösa trakter, 

men vi är inte en av dem. Vi vågar vara 
modigt stolta över oss själva  

och vi vågar också visa det åt andra.
Skulle det smaka med en bakelse och en 

latte på ett trivsamt kafé eller en korv grillad 
över öppen eld ute i naturen? Hos oss behö-
ver du inte välja, eftersom urbant stadsliv och 
fantastiska naturupplevelser lätt kombineras 
under en och samma resa. 

Vasa centrum bjuder på levande stadskultur. 
Från torget går du på några minuter ner till 
strandpromenaden, där du kan njuta av den 
härliga miljön på samma sätt som lokalbefolk-
ningen, genom fysisk aktivitet eller bara skönt 
slappande på en picknickfilt. 

Utanför staden ligger Österbottens bördi-
ga slätter och det traditionsrika kustområdet, 
som erbjuder många exotiska inslag såväl för 
dagsutflykter som för längre vandringsresor. 
På de intressanta besöksmålen förenas rik 
lokalhistoria med säregen kultur och passio-
nerad företagsamhet. Någon motsvarighet 
till Kvarkens skärgård, som finns  på Unescos 
lista över världsarv, finns ingen annanstans i 
Finland.  

Familjen är viktig för österbottningarna, och 
därför har vi också satsat på att de minsta 
resenärerna ska trivas. I de många lekparkerna 
får barnen utlopp för sin överloppsenergi  och 
oförglömliga upplevelser finns såväl på land, 
till havs som högt uppe bland trädtopparna. 

Välj ditt eget sätt att se och uppleva, och 
plocka de tips som passar din resa bäst ur 
denna broschyr eller på vår webbplats. Hos 
oss är det lätt att trivas – vare sig du väljer att 
resa med din partner, dina vänner eller hela 
släkten, vi har något för alla.

Varmt välkommen!

Max Jansson,  
Visit Vaasa

PS. Denna broschyr är  
tryckt 2022. De nyaste  
besöksmålen och de  
färskaste semestertipsen  
hittar du alltid på visitvasa.fi.

Innehåll
Unna dig en avslappnande 
helg, åk på en efterlängtad 
rekreationsresa eller en  
uppiggande familjesemester  
i Vasaregionen! 
Vi ger dig färdiga semestertips, så du behöver 
bara välja det du tycker bäst om och packa dina 
väskor. Här är några smakprov ur vårt utbud. 
Säsongens bästa hittar du alltid på adressen

vasa.fi/semetertips 

Äventyr i regionen
Om du gärna går lite mer otrampade 
stigar i din egen takt, eller om du redan 
har besökt de traditionella resmålen flera 
gånger, finns det ändå mycket spännan-
de att utforska i Vasa och dess närregion.

s. 28

För vänner av konst 
och historia
För den som får kraft ur kultur  
erbjuds näring för själen såväl i  
modern som i traditionell tappning.

s. 24

Stadens klassiker
Vasa är mest känt för dessa! Om du 
besöker staden för första gången 
eller om du helst väljer bombsäkra 
besöksmål, är det bra att börja med 
dessa. 

s. 4

Hela familjens favoriter
Här har vi samlat favoritbesöksmål 
samt även några nya bekantskaper som 
lämpar sig för resenärer i alla åldrar. Är 
du sugen på en dag fylld med häftiga 
aktiviteter eller vill du bara ta det lugnt?

s. 10

Upplevelser för  
alla sinnen
Den som inte har bråttom någonstans 
på semestern, tillbringar semesterda-
garna med att njuta av nya smak- och 
kulturupplevelser.

s. 18
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Vasa är en havsnära och levande 
flerspråkig stad, som pulserar av  
liv under alla årstider. 
I centrum kan du njuta av trivsamma kaféer, högklassiga 
restauranger, trendiga specialaffärer samt mängder av 
kulturupplevelser. Från torget går du på några minuter ner 
till havsstranden, där du kan njuta av den härliga miljön på 
samma sätt som lokalbefolkningen, genom fysisk aktivitet 
eller bara skönt slappande på en picknickfilt.

Upplevelser 
som får dig 
att återvända 

Strömsö i Vasa har blivit en metafor  
för när saker och ting går som  planerat. 
Och det är heller ingen hemlighet:  
I Vasa är det lätt att vara lycklig.

Den idylliska villan i Västervik i Vasa som fungerar som 
inspelningsplats för TV-programmet Strömsö har blivit  
bekant för miljoner tv-tittare. 

Strömsö ligger omkring 10 kilometer från Vasa centrum. 
Villan byggdes 1852 och man kan besöka den antingen  
på guidade rundturer eller under gruppbesök som bokas 
separat. Villans omgivning och badstranden är däremot 
alltid öppen för besökare och under sommaren kan man  
till exempel cykla dit med hela familjen.

Utöver eget fordon kan man även  
ta lokalbussen till området:
vasa.fi/kollektivtrafik 

Mer information om de guidade rundturerna  
och gruppbesök finns på adressen : 
vasa.fi/gruppbesok-pa-stromso 

ylestromso

Som på Strömsö

”Hemligheten bakom Strömsös  
framgång är kreativiteten som uppstår 

 då man kombinerar praktiska färdigheter  
och glädjen i att skapa tillsammans.”

Magfyllnad och 
vågornas kluckande
När du hellre väljer att sitta på en 
restaurangstol än en picknickfilt, men 
inte vill kompromissa med utsikten, 
välj någon av restaurangerna vid 
stranden. Utbudet består av allt från 
traditionell segelförening till modernt 
vardagsrum för stadsbor. 

vasa.fi/at-havsnara

Parkhäng med 
havsutsikt
Glöm avgasluktande gräsplättar 
mellan trånga gator, i Vasa breder 
parkerna ut sig till kilometerlånga 
strandområden, som alla har en  
unik stämning. Plocka med dig en 
matsäck från centrum och sparka  
av dig skorna!

vasa.fi/picknick

Lev som  
en öster-
bottning
 

  Tillbringa tid  
 på stranden

  Rör dig i naturen

  Njut av terrass- 
 kulturen
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Solen går upp 
kl. 04.00 under 
högsommaren

Upplev en dag 
i staden till fots 
eller med cykel
Vasas skyddade inre hamn 
ligger bara några kvarter 
från kärncentrum.

Den cirka tre kilometer 
långa strandpromenaden 
bjuder på upplevelser för 
en hel dag om inte två.

Visar sig sommar-Vasa från 
sin allra bästa sida? 
Fyll picknickkorgen i centrum 
och avnjut den i någon av  
stadens underbara parker.

Är dagen regnig? 
Besök något av stadens 
många konstmuseer eller  
njut av vyerna på någon av 
restaurangerna längs stranden.

Älskar du havet? 
Hyr en SUP-bräda eller åk ut 
på skärgårdskryssning.

Är du här under en kall  
vinterdag? 
Åk skidor, skridskor eller 
promenera på isen, men kom 
ihåg att följa med den lokala 
isinformationen.

Laivapuisto

Nära  
till allt

Smulterö  
badstrand

Sandö  
badstrand

Gustavsborg 
badstrand

Hovrättsparken

Vart du än vill ta dig, är du alltid 
framme på en kvart. Spana in 
de mest lockande besöksmålen 
och hoppa på cykeln eller i 
promenadskorna!

6 7

Replotbron 20 min  
från Vasa

Till vår västra granne 
Sverige på några  
timmar med Wasaline

Badstrand och 
vattenaktiviteter  
1 km från centrum

Segelbåtar på 
stadsfjärden

Centrum med nästan  
300 affärer, restauranger  
och kaféer

Fantastiska 
cykel- och 
promenadrutter 
vid havet

Vasa universitet 
Finlands vackraste 
campusmiljö

Bästa 
platserna för 
sommarfester

STADENS KLASSIKER
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Tims  
Vasa-tips:

Nattliv
”Ibland hinner jag koppla av med 
vänner och restaurangutbudet i 
Vasa ger fina möjligheter till det. 
Speciellt på Office Sports Bar 
har jag tillbringat många roliga 
kvällar tillsammans med likasin-
nade människor. Stämningen är 
fantastisk, eftersom det är svårt 
att överträffa kombinationen 
av idrott, flumsnack och hav-
tornsshots.”

Vinterbad
“På Sandö har vinterbadssällska-
pet Vasa pingvinerna rf en bastu 
och en brygga som passar för 
vinterbad. Vinterbad, en miljö 
som är som gjord för det och 
massor av olika människor som 
tillbringar tid tillsammans –  
alldeles fantastiskt!”

timsparv

8

Vasa skärgård
”Jag har en sommarstuga på 
Granskär och där kopplar jag 
alltid av bäst. På sistone har 
jag tyvärr inte hunnit vara där 
så mycket som jag önskat. Det 
lönar sig att besöka Vasa skär-
gård!”

Vasas svenska motsvarighet Umeå är en 
levande kulturstad, vars intressanta museer, 
restauranger samt olika former av underhåll-

ning för hela familjen lockar till fler besök.

En sista minuten-resa till utlandet kan inte bli 
enklare än så här: världens miljövänligaste passa-
gerarfartyg M/S Aurora Botnia glider festligt över 
Kvarken på cirka fyra timmar. 

Wasalines terminal 
Skeppsredaregatan 6, 65170 Vasa  
Avstånd till Vasa centrum 3,2 km

www.wasaline.com

Erövra 
tvillingstaden 
med Wasaline

Uumaja - Vaasa
noin 4 h

Tim Sparv, som nu har avslutat sin 
fotbollskarriär, trivs i Vasa skärgård 
på fritiden.

Tim Sparv är före detta kapten för Finlands herr-
landslag i fotboll, ”Huuhkajat” (berguvarna),  
och är hemma från Oravais i närheten av Vasa. 

Under ledning av Sparv nådde Huuhkajat en historisk 
milstolpe när de för första gången kvalificerade sig  
till EM i fotboll.

Tim tror på den goda lagandan både på spelplanen  
och utanför. Juniorfotboll och att stöda motion för 
barn ligger honom speciellt varmt om hjärtat. Till  
Vasaregionen har han redan donerat två konstgräs-
planer, som får användas fritt av invånarna.

Kaptenen  
tog ledigt
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Vasaregionen ger hela familjen perfekta  
förhållanden för att tillbringa tid tillsammans. 
Vasaregionen ger hela familjen perfekta förhållanden för att tillbringa tid 
tillsammans. De många  badstränderna eller vattenparkens vilda vatten-
rutschbanor lämpar sig väl för simglada barn. Äventyrsparkerna utmanar 
till att testa sina gränser, och naturstigar för hela familjen inspirerar till 
att undersöka skärgårdens liv. Fantasin får flöda vid regionens många 
kulturobjekt, där berättelser om gångna tider väcks till liv.

Hela 
familjen 
tillsammans, 
på riktigt 

Vasa sjöfartsmuseum och  
Kvarkens båtmuseum 
På de maritima museerna visas 
lokala sjöfartstraditioner samt 
forna tiders skärgårdsliv.

Vasa bil- och motormuseum 
På Finlands största privata bil-
museum finns mycket att se på 
tre våningar; utöver bilar finns 
bl.a. motorcyklar och miniatyrer 
av flygplan.

Museer för stora och små
Om konstverk inte (ännu) intresserar, kan man  
besöka ett museum, där man kan ta på historien.

 Se alla objekt:
vasa.fi/museer- 

och-gallerier 

De mest 
Instagramvänliga 
platserna
Bilder som garanterat  
ger likes på Instagram tar  
du lätt på dessa trendiga, 
skojiga och – nåja – lite  
konstiga platser.

vasa.fi/selfie 

Friluftsmuseerna Stundars  
och Brage 
De populära friluftsmuseerna visar hur 
livet såg ut i Österbotten förr i tiden 
på ett intressant och involverande sätt.

Korsnäs gruvcenter 
På det tidigare gruvområdet i Korsnäs 
berättas intressanta historier om  
gruvverksamheten. Här finns även 
bland annat ett escape room, ett  
kafé och en naturstig.

1110

Magfyllnad och 
mjuka kuddar
I regionens omfattande  
utbud finns restauranger,  
vars mat smakar för hela  
gänget samt boenden  
där barnvänlig service  
är garanterad.

vasa.fi/bo | vasa.fi/restauranger 

HELA FAMILJENS FAVORITER



Hela familjen 
helt ute
När vädret är vackert lönar det sig att njuta 
till fullo av Vasaregionens mångsidiga natur 
och friluftsmöjligheter. 

Vandra i istidens spår
Naturstigar vid havet, spångar i naturskyddsområdet eller 
en konststig i stadsmiljö? Välj din rutt bland alternativen 
nedan eller kolla in hela listan över vandringsleder här: 
vasa.fi/naturstigar 

Glömde du  
baddräkten?
I den kompakta staden är  
det lätt att shoppa. Bilen 
parkerar du i närheten av 
köpcentrumen, och i de breda 
gångarna finns det även gott 
om plats för barnvagnen.

vasa.fi/kopcentrum 

Edvinsstigen 
 
1,3 km, Vasa 
•  lätt framkomlig
•  längs rutten finns 150 konstverk  
 av Edvin Hevonkoski
•  lekplats och grillplats

Bodvattnet runt  

4 km, Korsholm/Svedjehamn 
•   De Geer-moräner och gamla  
 fiskehamnen i Bodback
•  utsiktstornet Saltkaret (20 m högt),  
 komposterande toalett och eldstad med ved

Västerö vandringsled  

3–12 km, Vörå/Maxmo 
•  ställvis svår
•  minnesmärken från Finska inbördeskriget,   
 landhöjningsskog och havsstränder
•  två ödetorp där man kan övernatta, dessu-  
 tom toaletter, grillplatser och badstrand

Bergö vandringsled 
 
7 km, Malax/Bergö 
•  varierande terräng
•  två rastplatser: den ena vid Kalvträsk   
 (ingen möjlighet att göra upp eld)  
 och den andra vid grillkåtan ungefär   
 halvvägs längs leden

Lätt

Mellansvår

Lätt

Mellansvår

1312

Äventyr för  
våghalsar 
Familjemedlemmar som  
söker fartfyllda aktiviteter 
kanske plötsligt befinner 
sig uppe i en tall, bland 
havets vågor eller inne  
i ett låst rum. 

vasa.fi/aventyr
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Parkerna är  
alltid öppna
Lekar, konst, historia, 
blomsterprakt och husdjur  
– i regionens mångsidiga  
parker finns mycket att 
uppleva. 

vasa.fi/parker 

Meteorian 
Marenvägen 292, 65410 Vasa 
Avstånd från Vasa centrum 12 km

Mer vidsträckta än så här blir inte de 
Österbottniska slätterna . Meteoritkra-
tern i Sundom är en imponerande stor 

slätt som om somrarna är täckt av grödor  
och om vintrarna av snö. Mitt på slätten 
står Meteorian, där du kan bekanta dig med 
kraterns historia och beundra himlakroppar 
genom teleskop.  

Under hösten är fältet Finlands viktigaste 
rastplats för flyttande tranor . Då kvällarna 
mörknat  är det möjligt att se fantastiska 
norrsken på området, eftersom  stadens ljus 
inte kommer åt att dämpa skenet. Meteorian 
är öppen dagligen under sommaren, annars 
enligt överenskommelse.

Gör ett stopp  
mitt i rymden

Klappa de söta  
djuren på gården  
Aava Kertun kotitila  
i byn Södra Vallgrund
Besöksgården Aava Kertun Kotitila 
belägen i världsarvsområdet lever  
i takt med årstiderna och djuren.

På och under ytan
Trevliga badstränder finns 
såväl i staden som i närregio-
nen. Vid svalare väder kan man 
åka ut på skärgårdskryssning, 
paddla kajak eller byta ut  
havsvattnet mot poolvatten.

vasa.fi/vattenaktiviteter 

14 15
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Havet är en viktig del av lokalbefolk-
ningens vardag och rekreation
Havet som omger  staden är konstant närvarande, 
men den som längtar efter äkta skärgårdsupplevelser 
styr kosan längre ut i Kvarken. Grunda vikar, klippiga 
stränder och frodiga skogsdungar bildar en bra  
livsmiljö för områdets fåglar och djur. Skärgårdens 
invånare erbjuder tjänster som skapar oförglömliga  
upplevelser för besökaren. 

Skär-
gårdens 
barn

I Molpe kan du hyra en kajak 
eller delta i en guidad padd-
lingstur. Paddling är ett härligt 
sätt att uppleva världsarvsskär-
gården på nära håll, alldeles på 
vattennivå. Molpe är ett verkligt 
paradis för dem som älskar hav 
och natur samt gillar motion.  
 
Se också: vasa.fi/paddla  

4

På skärgårdskryssningarna får 
du ta en titt bakom kulisserna 
och se hur lokalbefolkningen 
spenderar fritiden samt se skär-
gården ur en annan synvinkel. 
Att beundra den varierande 
naturen och andas frisk havsluft 
är bästa möjliga mindfulness.

1
Stadsfjärdens lugna vatten 
är som gjorda för att paddla 
SUP. Spana in stadens vackra, 
historiska byggnader samt de 
mest populära badstränderna 
och strandterasserna!

2

I Svedjehamn på Björkö finns 
aktiviteter för alla: klättra upp 
i Saltkarets utkikstorn och du 
belönas med vyer över det 
unika moränlandskapet, vandra 
längs naturstigarna och ät din 
matsäck på stranden. Hyr en cy-
kel och avrunda dagen med ett 
besök i strandrestaurangen.

3

Fyra tips på skärgårdsäventyr

Även om det tar endast 10 minuter med 
färja från fastlandet till Bergö, är stäm-
ningen nästan som från en annan värld.  
Minnesstoden för dem som inte har 
återvänt från världens hav berättar på 
ett intressant sätt vad det är fråga om i 
Bergöidentiteten och skärgårdskulturen.

Hitta regionens favoritplats: 
vasa.fi/utflykt-till-bergo 

Bergö – En skärgårdsresa 
nästan till utlandet

Vill man bekanta sig med skärgården är det  
bra att börja vid besökscentret Världsarvspor-
ten som ligger intill Replotbron. Besökscen-

tret har tips om sevärdheter, vandringsle-
der och områdets evenemang.

www.kvarken.fi

Stig in i 
Världsarvsporten

16 17
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Rewell  
Österbottens största köpcentrum

Saluhallen 
Lokala delikatesser i fantastisk miljö

Gågatan 
Restauranger och kaféer för alla smaker

De populäraste 
shoppingställena

Trähuset, som inrymmer Loftet,   
är ett av de äldsta husen i Vasa 
centrum: det byggdes mitt i  
staden på 1860-talet.

I byggnaden huserar numera Taito Shop, 
som säljer lokala hantverksprodukter samt 
en förtjusande restaurang. Under somrarna 
kan man njuta av lunch i solskenet på  
innergården samt av glass från glassbilen 
som står på gården.

På bildsköna Loftet 
möts lokal kvalitet 
och historia

1918

På kaféerna finns det  
mycket att välja på. Skulle 
det smaka med rawfood-
tårta, chokladkaka eller 
nybakad, fluffig bulle?

vasa.fi/kafeer 

Stämnings-
fulla kaféer

Semestern är inget som 
måste presteras. Skäm bort 
dig själv och ladda batte-
rierna inför vardagen. 

vasa.fi/wellness 

Låt andra ta 
hand om dig

Låt dig förtjusas av de  
unika butikerna eller  
fynda i köpcentrumen.  
Den ansvarsfulla väljer  
närproducerat eller ekolo-
giskt tillverkat.

vasa.fi/shoppingvaasa 

Finaste 
presenterna

En föregångare 
inom mode
De senaste klädtrenderna kommer 
alltid snabbt till Vasa över viken 
från Sverige, och detta syns i  
affärernas utbud och i gatubilden. 

I centrum finns ett utbud bestående av en 
blandning av nordiska designmärken och de 
populäraste affärskedjorna. Lokalbefolkningen 
föredrar kvalitet och tidlöshet i sin klädsel,  
och kryddar med säsongens hits.

vasa.fi/vaasacitylife

Från stationen till torget går en gågata kantad av 
restauranger. Ljudlandskapet består av en glad 
blandning av olika språk och det tysta prasslet från 
lindarna som speglar årstidernas växlingar.

Tillräckligt stor, 
lagom liten
När du stiger ut genom järnvägs- 
stationens dörrar i Vasa, ligger en 
kuststad som andas historia, interna-
tionalitet och kultur för dina fötter.

För shopping är Vasa lagom stor. Tillräckligt 
stor för att erbjuda såväl specialbutiker, lopp-
torg, butikskedjor som köpcenter. Och lagom 
liten så att det dynamiska centrumområdet kan 
erövras till fots. Stadens idylliska kaféer och 
drygt hundra restauranger garanterar att shop-
pingturens pauser skämmer bort alla sinnen.

UPPLEVELSER FÖR ALLA SINNEN



Visste du att Nordens största  
pizzarestaurangkedja Kotipizza 
fick sin början i Vasa för över  
30 år sedan? Det är alltså inte  
så konstigt att pizzautbudet  
i Vasa räcker till olika pizzor  
för resans alla dagar.

Pizzornas stad

Havsstrandens 
livfulla terrasser
 
Sommartid samlas ortsborna för  
att beundra solnedgången och träffa 
bekanta på stadens bästa plats.

Romantisk 
middag i skenet 
av levande ljus
 
En måltid gjord med kärlek och  
av lokala råvaror väcker känslorna.  
Supémenyer som varierar i takt med  
säsongerna garanterar ett återbesök.

vasa.fi/smakupplevelser  

Luncha som  
en kung
 
En vardaglig lunchpaus blir festlig  
när den avnjuts i en byggnad med  
över hundra år gamla väggar. Bland  
annat Strampen, Bacchus, Loftet och  
Bank andas stadens storslagna historia.

vasa.fi/lunch 

Det var här allt började
Kotipizzas grundare Rabbe Grönbloms  
allra första pizzeria O Sole Mio har gjort 
comeback intill gågatan i centrum.

Paluu pizzan juurille
Blixtvisit till Sydeuropa: pizzabistro Marco 
Polos tjockbottnade pizzor bakas efter  
ett äkta italienskt recept.

Lokal tappning
På restaurangen Niska, som fått sitt namn 
efter en känd smugglare, bjuds det på  
plåtbröd, dvs. pizza på åländskt vis.

Söndagens populäraste
Illyrian’s pizzor är omtyckta av ortsborna. 
Här blandas aptitretande smaker, ett  
varierande utbud och hurtig humor.

Och det är inte allt: 
vasa.fi/pizzerior 

Hos oss är god mat en del av kulturen. 
Traditionell laxsoppa, tjockbottnad  
pizza och en vackert upplagd gourmet-
portion går glatt hand i hand.

Ät som en 
Österbottning
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Saluhallen
Vasabon hämtar definitivt festbordets fisk och kött från  
saluhallen. Vasas vackra saluhall i gotisk stil har tjänat som  
stadsbornas handels- och mötesplats i närmare 120 år.

Mångsidig 
närproduktion
I Vasa och i Vasaregionen satsar man mycket på 
lokalproducerat, och därför finns det också mycket 
närproducerade livsmedel här. Lokala fiskare och 
småbruk ser till att det alltid finns tillgång till 
högklassiga råvaror.

Recept:
Enkel fiskröra  
à la Isabella
 
Välj en eller flera ur varje grupp 
och kombinera enligt smak.

• Rökt eller gravad fisk  
 (varm- eller kallrökt)
• Purjo-, schalotten-, vår-  
 eller rödlök
• Färskost, majonnäs, creme   
 fraiche, gräddfil eller kvarg
• Persilja, dill eller andra  
 färska örter 
• Citron-, lime- eller havtornssaft 
 
Gör så här:
Blanda ingredienserna, ställ  
kallt en stund och servera  
med knäckebröd eller limpa. 

Färskt direkt  
från producenten
• Aroma Bageri | Vasa och Kvevlax
• Fiskdisken | Vasa  
• Fiskaffär Ruotsala | Vasa och Fjärdskär 
• FinneFarm | Solf
• Bär- och grönsaksgård Jarmo Valtari | Lillkyro
• Granholms sylter och marmelader | Maxmo
• Köttdisken | Malax  
• Oravais rökeri | Oravais 
• Fiini Lifestyle | Storkyro
• Bärkiosken | Malax
• Hemmanet kalkon | Övermark
• Sjögårds lamm | Pjelax

Regionens törstsläckare
• Bock’s Corner Brewery 
• Kyrö Distillery
• Kvarken Brewery
• Öfvermark läskedrycker
• NP Brewery  
 
En omfattande lista över lokala  
producenter finns på adressen 
vasa.fi/narproducerat
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Regionens  
mattorg  

och övriga  
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Konst,  
kultur och 
evenemang  
året runt
Om man hellre tillbringar sin lediga tid någon  
annanstans än hemma, erbjuder Vasaregionen på så 
mycket att göra och näring för själen, att man bara 
hinner åka för att vända på övernattningsstället. 

Evenemang med stort hjärta

Vasaregionen är full av evenemang, stora  
och små, för alla smaker. Många evenemang 
har fått sin början tack vare arrangörernas  

passion och företagsamhet, och talkoandan är stark  
i regionen.

Stora evenemang lockar såväl lokalbefolkningen som 
besökare längre bortifrån. Vaasa Festival får Inre ham-
nen att myllra på sensommaren, och den stämnings 

 
fulla julöppningen fyller torget kring månadsskiftet 
november–december. 1700-tals marknaden i Storkyro 
kombinerar kärlek till hantverk och lokalhistoria, och 
Vasa Körfestival andas internationell sångarglädje.

Uppdaterade uppgifter finns alltid i vår  
evenemangskalender: 
 
vasa.fi/evenemang 

Stora känslor  
på teaterscenen
 
Två språk betyder dubbelt så 
mycket kultur! Vasa stadsteater 
bjuder på klassiker, musikaler 
och barnteater. Wasa Teater  
är ännu mer imponerande  
efter renoveringen. 

God mat och sömn
 
I regionens omfattande utbud 
finns restauranger, vars mäster-
liga portioner även kan ses som 
konst samt hotell som ligger 
på gångavstånd från museerna, 
teatrarna, galleriorna och det 
övriga kulturutbudet. 

vasa.fi/bo | vasa.fi/restauranger 

Inlevelsefullt
Passionerade framträ-
danden får man njuta av 
året runt på regionens 
amatörteatrar.

Se kommande föreställningar:  
vasa.fi/amatorteater 
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Ritz
Den underbara och nostalgiska biosalongen  
från 1950-talet fungerar som kulturscen för olika 
spelningar, teaterföreställningar och andra evene-
mang. Sittplatserna i salongen gör det möjligt att  
ta emot upplevelserna utan att behöva armbåga  
sig fram.

Vasa stadshus
Vasa stadsorkester håller till och ordnar majoriteten 
av sina konserter i det gula stadshuset intill kyrkan.

Nattklubbar och pubar
Allt från lokala trubadurer och DJs  till välkända  
finländska artister lyfter stämningen i regionens 
nattliv.

WSArena
Lokalen på industriområdet i Klemetsö fungerar  
dagtid som butik inom säkerhetsbranschen, men  
om kvällarna förvandlas den till en enorm arena!
 

Doo-Bop Club
Klubben som osar dunkel jazz- och bluesstämning  
ligger under gatunivån. Klubben öppnade sina dörrar 
på 90-talet och drivs av en förening som har vigt  
sig åt musiken.

Dansbanor
Klockkjolarna fladdrar fortfarande bland annat i  
Molpe danspaviljong, på Kalliojärvi och Pukkilansaari 
dansbanor samt i Fagerö och Åminne folkparker.

Kolla in kommande gig: vasa.fi/evenemang

Upplev musikens 
brokiga mångfald
Vasaregionens utbud av levande musik är precis  
så personligt och mångsidigt som själva regionen. 
Eller vad sägs om en konsert i en hundra år gammal 
värdefastighet eller varför inte i en butik som om 
kvällarna omvandlas till konserthall?

Jazz, metal 
och allt 
däremellan
Verksamhetsledare för Musikfestspelen 
Korsholm, Monica Johnson, njuter av 
Vasas välmående  kulturliv.

Utmanande arbete inom resebranschen har 
emellanåt fört Monica Johnson ut  i världen, men 
hon har  alltid återvänt till Vasa. I sitt arbete som 

verksamhetsledare för Musikfestspelen Korsholm får 
Johnson kombinera internationalitet och en livslång 
kärlek till musik. 

Musikfestspelen ordnas i månadsskiftet juli–augusti 
och medför ett fantastiskt utbud av finländska och 
utländska toppmusiker till Vasaregionen. Konserter 
ordnas i olika och även exotiska miljöer: till exempel 
vid Stundars friluftsmuseum, i skärgården i världsarvs-
området samt i traktens små träkyrkor.  
– De har ett unikt sound! strålar Monica Johnson.

Trots att Johnson arbetar med klassisk musik och 
kammarmusik, är hennes egen musiksmak inte be-
gränsad till någon viss genre.
– Jag blev förtjust i metal tack vare min vuxna son. Jag 
minns speciellt konserten Raskasta joulua, som ordna-
des i Botniahallen för några år sedan.

Njuter man såsom Johnson av olika slags musik har 
Vasaregionen blivit ett riktigt ymnighetshorn.
– Vårt kulturliv har utvecklats under de senaste åren, 
så det  finns enormt mycket att se och göra!

Monicas tips om 
levande musik:

Sommarfestival mitt  
på landsbygden
Under de ljusa sommarnätterna kan 
det ordnas rockkonserter i världsklass 
även på de små orterna i Österbotten, 
såsom i Åminne i Malax eller på Norr-
valla i Vörå, tipsar Monica Johnson.

Jazzmys då kvällarna 
skymmer
Under vårar och höstar kan man träffa 
på Johnson på spelningar på Ritz,  
Doo-Bop Club eller Vaasa Jazz Club.
– I Vasa får man lyssna på alldeles  
fantastiska jazzmusiker både från  
Österbotten och längre bortifrån. 

Körkavalkad i juletid
Regionens mångsidiga kulturutbud  
syns ännu tydligare vid juletid, då ordnas 
det musikevenemang och konserter  
nästan varje kväll.
– Varje kör med självrespekt vill ordna  
en egen konsert vid jul. Vid slutet av  
året når sångarglädjen alltid sin kulmen,  
ler Monica Johnson.
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Byggnaderna i Vasa 
utstrålar värdigheten 
i att ha varit Finlands 
huvudstad
Centrumkvarteren i Vasa andas fin arkitektur-
historia. Oberoende av var i centrum man rör sig 
finns det överallt intressanta byggnader. Många 
är öppna för besökare eftersom det finns museer, 
gallerier, affärer eller restauranger i dem. Trots 
att Vasa var Finlands huvudstad i endast drygt 
tre månader under vårvintern 1918, dämpar det 
inte de praktfulla byggnadernas  lyster.

Läs mer: 
vasa.fi/berattelser-fran-vasaregionen 

Ett stycke  
gammalt Vasa 
Vasa stad, som grundades på 1600-talet, 
förstördes nästan helt i en brand 1852. Man 
beslöt sig för att bygga den nya staden på 
dess nuvarande plats cirka 7 kilometer bort. 

Branden skonade bland annat Wasastjerna 
huset, som fungerar som Gamla Vasa 
museum samt hovrätten som senare blev 
Korsholms kyrka.

Läs mer: 
vasa.fi/gamla-vasas-historia 

Hör historiens 
vingslag
Traktens vackra kulturobjekt är fyllda  
av spännande historier från gångna tider.  
På museerna och vid minnesmärkena  
minns man såväl vardagen som historiska 
vändpunkter.

vasa.fi/till-fots

Snålhetsmuseum
Laihela 

 

Edvinsstigen
Vasa

Bleckslagarmuseet
Lillkyro

4

1

3

Regionens specialiteter

Österbottens museum 
Museigatan 3, Vasa 

Kuntsi museum för modern konst 
Inre hamnen, Vasa 

Tikanoja konsthem 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa 

Vasa konsthall 
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, Vasa 

Gamla Vasa museum 
Köpmansgatan 10, Gamla Vasa  
(öppet sommartid)

Vasa stads 
museer

Hur man har kunnat vända 
på slantarna!

I Lillkyro sträcker sig bleckslagar-
traditionen ända till 1700-talet.

Annan konst längs naturstigen.

Kimo Bruk
Oravais

2

Evenemang och levande historia  
i 300 år gammal bruksmiljö.
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Ett landskap 
format av  
hav och is 
Även om man inte i första hand kan ana det  
är havet starkt kopplat även till Österbottens  
böljande sädesfält. Landskapets jämna odlings-
landskap har nämligen under tidens gång stigit 
från havsbottnen. Ny finländsk mark föds även i 
detta nu; i Kvarkens skärgård växer landområdet 
med en kvadratkilometer per år, vilket motsvarar 
över 150 fotbollsplaner. 

Kvarkens skärgård – 
föränderlig och unik 

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturobjekt på 
Unescos lista över världsarv. Den rika skärgårdsna-
turen, de idylliska byarnas atmosfär och det ständigt 

stigande, steniga landskapet är närvarande överallt. Detta 
kan du inte uppleva någon annanstans!

På området finns mycket att se och uppleva. Utforska på 
på egen hand eller delta i guidade utfärder. Enklast bekan-
tar du dig med världsarvet genom att åka till Replot, som 
ligger i Korsholm, 25 km från Vasa centrum. Åk över Fin-
lands längsta bro och du är framme i världsarvsområdet. 

Det lönar sig att inleda sitt besök i skärgården med ett 
stopp vid besökscentret Världsarvsporten som ligger intill 
Replotbron. Besökscentret har tips om sevärdheter, vand-
ringsleder och regionens evenemang.  
 
Visste du? Att enligt vissa undersökningar kommer den 
låga Kvarkentröskeln att bilda en landbrygga mellan  
Finland och Sverige om ca 3 000 år. Så länge tar det innan 
landhöjningen har återställt marken som trycktes ner  
under den senaste istiden.

Läs mer: www.kvarken.fi
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VALSÖRARNA

SVEDJEHAMN
MICKELSÖRARNA

SALTKARET

REPLOTBRON

Vasa

StorkyroVöråKorsholm

LaihelaMalax

BERGÖ

FÄRJA

Korsnäs

Tammerfors  
ca 3 h

Karleby  
ca 1 h

Åbo ca 4 h

Närpes

Powerpark
75 km

Ähtäri Zoo
165 km

Slagfältet i Oravais
Visste du att det avgörande slaget i finska kri-
get utkämpades i Oravais, Vörå? Fascinerande 
historia, soldatens soppa och Adlercreutz 
chokladkulor – en spännande dagsutflykt.

Kyrö Distillery Company
Har du redan prövat prisbelönt gin och 
rågwhiskey? Destilleriets har vuxit från 
en galen idé till en framgångssaga.

Bergö
Kvarkens pärla. Navigera med egen 
båt till gästhamnen 62°58’30”N, 
021°10’21”E eller res hit med den 
traditionella färjan.

Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Gör en tidsresa till slutet av 1800- 
talet och ta del av prästfamiljernas liv 
och de historiska inredningsstilarna. 
Besök också skolmuseet på vinden! Snålhetens vecka

Snålheten i Laihela är mer aktuell 
än någonsin. Vis ses på Snålhetens 
vecka!

Världsarvs-
området

Stundars

Hör du  
slätternas  

kall?
På Österbottens slätter lever man gott. Regionens livskraftiga 
kommuner tar emot resenärer med öppen famn. Under resan 

kan du samla på dig många olika upplevelser och erfarenheter. 
Välj ett färdmedel som passar dig och åk på äventyr!

Längs Kyro älv med cykel

Att göra det omöjliga till något normalt kräver 
våghalsighet samt målmedvetet och passio-
nerat arbete med fötterna stadigt på jorden. 

Detta är vardag i de företagsamma och traditionsrika 
landskommunerna längs Kyro älv där man lever livet 
såsom man själv vill med glimten i ögat.

Den lagom långa cykelturen startar i Storkyro. Förut-
om många intressanta historiska sevärdheter, såsom 
den gamla stenkyrkan med sin väggmålningar och 
det historiska slagfältet i Napo finns här även den 
nya generationens prisbelönta företagsamhet. Kyrö 
Distillerys gin och rågwhisky samt Fiini Naturallys  
naturkosmetika löser eventuella presentproblem – 
allt på samma gård. 

Laihela ligger egentligen inte längs rutten, men  
man kan kanske påminna sig om att orten inte bara 
är en legend utan en alldeles riktig by! Byn gör också 
själv narr av sin egen sparsamhet, man har till och 
med vigt en hel vecka åt temat under sensommaren. 
Skulle det inte ha räckt med mindre?
 

I Lillkyrobornas skickliga händer föds såväl keramik, 
bröd och korv som traditionella bleckplåtsprodukter. 
Längs älven kan man beundra det vackert bevarade 
jordbrukslandskapet med ståtliga traditionella hus.

Kyro älv rinner ut i havet i Vassorfjärden i Korsholm. 
På Tesses Café kan man vila sätesmusklerna efter 
den långa cykelfärden innan man startar returresan. 

Umeå - Vasa  
ca 4 h
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Linds Kök
Visste du att i Närpes odlas 60 % av 
alla tomater i Finland? Pröva något 
alldeles nytt och avnjut tomaträtter  
i växthusrestaurangen Linds Kök.

Stundars friluftsmuseum
Evigt populärt bland barnfamiljer! 
På det stora museiområdet kan 
du se och uppleva hur man levde 
i Österbotten på 1800-talet.
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Kustens 
pärlor längs 
landsvägen
I kustkommunerna anammar man modigt århundraden 
gamla traditioner till en del av sin  moderna vardag. 
Den glädje och energi som motion, natur och hantverk 
ger gör traktens invånare lyckliga.

I Vörå finns gott om olika idrottsevenemang och 
vandringsleder. Vid skidcentret kan man vandra,  
åka rullskidor eller spela golf. Där finns även ett back-
hoppningstorn! Traktens intressanta historia kan man 
bekanta sig med på kommunens många museer.  
Visste du att det avgörande slaget i finska kriget 
utkämpades i Oravais i Vörå år 1808?

I Malax finner besökaren utöver den välkända limpan 
även närproducerade kött- och fiskdelikatesser. Äkta 
skärgårdsliv kan man uppleva på ön Bergö, Åminne 
Folkpark bjuder till dans varje sommar och i Åminne 
stugby kan man övernatta.

Korsnäs är liten men naggande god och Finlands 
västligaste fastlandskommun, som ännu för 2 000 år 
sedan låg helt under vattnet. På Korsnäs prästgård-
smuseum kan man åka på en tidsresa ett par hundra 
år tillbaka i tiden. Äger du redan en korsnäströja?

I Närpes finns utöver tomater och annan närprodu-
cerad mat även annat intressant att uppleva, såsom 
de unika rödmyllade kyrkstallarna samt friluftsmuse-
et Öjskogsparken.

För den som går sin egen väg
För den som helst går sin egen väg, finns det mycket 
att välja bland i Vasaregionen. Kanske du vill övernat-
ta på olika platser varje natt?

Regionens stugor och campingområden 
Passar en rödmyllad liten stuga eller en modern villa 
bäst i dina semesterplaner? Campingliv kan man  
pröva på i regionens alla hörn.

vasa.fi/bo 

Vandringsleder
Kustens vackra och varierande natur bjuder vandra-
ren på mängd vackra vandringsleder. Längs en del 
leder finns rastplatser med ved, dass och vindskydd.

Rekommenderas av lokalbefolkningen!

Naturskyddsområdet Levanevas 
vandringsled, Laihela 
• längd ca. 13 km
• lätt, spångarna hör till de längsta i Finland
• ett drömobjekt för fågelskådare,  
 rofylld natur
• fågeltorn, torrdass samt många  
 vindskydd längs rutten.

Bekanta dig med utbudet av rutter  
och börja planera din utflykt:

vasa.fi/naturstigar 

En dagsutflykt  
in i landet 
Powerpark – roa dig  
på nöjesparken!
I nöjesparken PowerPark har besökaren en enda 
uppgift: att ha det kul! Allt det roliga når du lätt, 
bilresan från Vasa tar bara cirka en timme och 
det finns gott om parkeringsplatser. I Nordens 
största nöjespark finns över 40 attraktioner, 
inomhus gokartbana, sagoland och mycket mer. 
Avstånd från Vasa ca 80 km.

Ähtäri Zoo –  
se en panda!
I Finlands äldsta naturenliga djurpark lever 
djuren i rymliga och naturliknande förhål-
landen. Djurparkens kronjuveler är natur-
ligtvis jättepandorna Lumi och Pyry, som är 
välkända i hela Finland. Avstånd från Vasa 
ca 160 km.
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Välkommen! Det är lätt  
att resa till Vasaregionen. 

Tack vare utmärkta trafikförbindelser är 
det lätt att komma hit från när och fjärran. 
Flygplatsen ligger bara 10 minuter från 
Vasa centrum, och järnvägsstationen ligger 
i stadskärnan. Den dagliga färjförbindelsen 
mellan Vasa och Umeå i Sverige gör det 
möjligt att uppleva två länder och två stä-
der, till och med under en och samma dag!

Vasa

Tammerfors

Oulu

Åbo

Helsingfors

Umeå

ca 4 h

45 min
1 h

3,5 h

I mittpunkten 
på kartan

Information och 
förfrågningar:

Visit Vasa  
Turistinformation

Köpcentrum Rewell  
2:a vån., Vasa

Sommartid också  
på salutorget

www.visitvasa.fi 
+358 (0)6 325 1145

visit.vaasa@visitvaasa.fi
 
    

#visitvaasa


