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12. Sill & Dynamit, Hamnplan
13. Bojen Mariestad, Hamnplan
Reningsverk
14. Bodar
med mat & fika / Foodcourt, food, ice cream
15. Vandrarhemmets
trädgårdscafé, Hamngatan 20
Norra vägen
16. Bakgår’n, Österlånggatan 23
17. Candy’s Bistro, Österlånggatan 19
18. DN Sushi, Österlånggatan 17 C
19. Buffalo, Österlånggatan 16
aregatan
Hantverk
20. Hjortens Krog, Nygatan 21
21. Café Nya Torget, Nya Torget 3
22. Pizza house, Stochkolmsvägen 2
23. Pipes of Scotland, Nygatan 10
24. Levin & Co, Österlånggatan 11
Karlsrogatan
25. Brödboden, Österlånggatan
5
26. Nya Gul & Blå, Kungsgatan 12
27. Luna, Kungsgatan 8
28. Kingfisher, Kungsgatan 8
29. Sand Mariestad, Kungsgatan 5
30. Ha Long’s Kök, Kungsgatan 1
31. Vatten & Bröd, Oxvägen 5
32. Café Holmen, Folkets park, Nygatan 32
33. Emils Mariestad, Folkets park, Nygatan 32
34. Heda kök & skafferi, Stockholmsvägen 7
35. Lundstedts konditori, Stockholmsvägen 9
36. Tandoori Kök & Bar, Viktoriagatan 15
Bl
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1 Björkgården
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Padelbanor
Beach- Boulevolley- banor Äventyrsboll
golf

Grön: service /Green: service

1. Hamnkontor / Harbor service
2. Servicehus, WC, dusch / Servicehouse, toilet, shower
3. Soprum / Garbage
4. Septitank / Septic tank
5. Tankstation / gas station
6. Systembolag / Liqour store
7. ICA Kvantum / Supermarket (ICA)
8. Apotek / Pharmacy
9. Resecentrum / Central station
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Se & göra till fots
Sights & activities on foot

Se & göra med cykel
Sights & activities by bike

Gästhamnen
Här äter och dricker du gott med vacker utsikt över
hamn och båtar. Båturer med M/S Marianne, Saruman
och M/S Pärla reguljärt och charter. Gästhamnsservicen är utmärkt på kartan.
Guest harbor
Eat and drink well with beautiful views of the harbor and the boats.
Boattours with M/S Marianne, Saruman and M/S Pärla starts from here. Harbor
services are marked on the map.

Ekuddens bad och naturreservat (1,5 km)
Vid centrumnära Ekudden badar du i Vänern på sandstrand, klippor eller i de tre
tempererade bassängerna. Intill baden finns Gamla Ekuddens naturreservat och
Tegelängens våtmark.
Ekudden pool area and nature reserv (1,5 km)
At Ekudden you bathe in lake Vänern or in one of the three heated pools. Just
nearby is the nature reserve Old Ekudden and Tegelängen which is a watermark
with exquisite birdlife.

Aktiviteter
För leksugna barn, eller vuxna, finns tre roliga lekplatser i centrum. Dessa hittas
i gästhamnen, på Karlsholme och i Stadsparken. I hamnområdet finns dessutom
beach volley- och boulebanor, två utegym och padelbanor.
Playgrounds
For playful children, or adults, there are three fun playgrounds in the center; in the
guest harbor, at Karlsholme and in the city park. In the harbor there is also courts
for beach volleyball and boule, two outdoor gyms and padel courts.

Mariestads Golfklubb med restaurang och bad (4 km)
Fyra kilometer från centrum ligger den fina 18-hålsbanan vid Vänerns strand. Här
finns också Mariestads Golfkrog och badstranden Sandviken.
Mariestad Golf course with restaurant and bath (4 km)
Attractively situated golf course with 18 superb holes just a ”drive” from the
lake Vänern. Here is also a restaurant and a lovely long sand beach just near by.

Äventyrsgolf och bangolf
I norra delen av hamnområdet finns en äventyrsgolfbana med roliga inslag och
vacker utsikt över Vänern. Alhagen har en klurig bana och vid Bäckens café har
banorna Mariestadsmotiv.
Adventure golf and minigolf
Near the harbor area there is an adventure golf course with fun elements and
beautiful views over the lake. Alhagen has a tricky course and at Café Bäcken
the courses are built with local motives.
Gamla Stan med domkyrkan
Med bebyggelse från 1700- och 1800-talen har Mariestad en av landets bäst
bevarade stadskärnor. Sommartid erbjuds guidade turer. Guidar dig själv gör du
med hjälp av appen Upplev Mariestad och en folder på turistwebben.
The Old town and the cathedral
As a township built in the 1700s and 1800s, Mariestad has one of the best
preserved town centres in the country. To explore the Old town on your own,
you can get a tour broschure at turism.mariestad.se.
Vadsbo museum och Universitetsparken (400 m)
På Vadsbo museum visas såväl bygdens och stadens historia och industrihistoria
som tillfälliga konstutställningar. Missa inte Universitetsparken på andra sidan ån
Tidan, med bl.a. trädgårdsmästeriet.
Vadsbo museum and the University park (400 m)
At Vadsbo museum you learn about the history of the town and surroundings and
can enjoy temporary exhibitions. Don’t miss the Universitypark on the other side of
the river with a lovely garden.
Shopping
Shoppingen finns centralt kring Nya och Gamla torget och intilliggande gator.
Välkända butikskedjor och unika butiker. Torghandel på onsdagar och lördagar.
Shopping by the New and Old square and on adjacent streets in the center. Wellknown store chains and unique stores. Market on Wednesdays and Saturdays.

Mariestads besöksservice
På G i
tel: +46 (0)501 75 58 50
Mariestad
turism.mariestad.se
Evenemang,
shopping, mat &
dryck, se & göra.

gästhamn och ställplats

i Mariestad

Karleby och kyrkplatsen (5 km. Fint att cykla via Leksberg)
En rundby med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Här finns en fin och
skyltad kulturstig, 2,5 km. På andra sidan RV 26 finns lämningar efter två
vikinga-/medeltida kyrkor. Här står nu en klockstapel.
Karleby (5 km. Nice to cycle via Leksberg)
Buildings from the 18th and 19th centuries. Walk the beautiful 2,5 km long culture path. On the other side of the road 26, there are remnants after two viking /
medieval churches. A bell tower marks the spot.
Qvarnstensgruvan på Lugnåsberget (15 km)
Söder om Mariestad finns ett gruvområde där man förr bröt kvarnstenar.
Idag är en av gruvorna öppen för besökare. Här finns också ett litet museum
och ett café.
Qvarnstensgruvan - a millstone mine (15 km)
On the green slopes of Lugnåsberget south of Mariestad lie the old mines where
millstones were produced. One of the mines is open to visitors. Here is also a
small museum and a café.
Sundsören och Torsö (15 km)
Före bron till Torsöbron ligger Sundsören med camping och badstrand. Vid
brofästet finns också en restaurang. På ön finns tre fina badstränder, kyrka, kapell, en restaurang, fornlämningar och fin natur.
Sundsören and Torsö (15 km)
Just before the bridge to Torsö, lie a campsite, a fine beach and a restaurant.
On the island Torsö there are three bathing beaches,
a restaurant, ancient monuments and lots of lovely countryside.
Inomhusaktiviteter
Indoor activities
Bowling, 1 km
Biljard / Pool hall, 1 km
Padel, 1 km

Cykeluthyrning / Bike rental:
• Vandrarhemmet / The hostel
• Hotel Vänerport
• Hotel Wictoria

Ladda ner våra appar
Upplev
Mariestad
Vandringsoch cykelturer.

Välkommen till

Hamnmagasinet
Kajgatan 1
Hamnvärd: + 46 (0)73 443 84 91
tel: +46 (0)501 39 31 30
www.hamnmagasinetmariestad.se

Wi-Fi
gratis/free
”Free Wi-Fi
Internet Mariestad”

