
visitostersund.se 1

SOMMAREN 2022
DIN GUIDE TILL AKTIVITETER, SHOPPING, EVENEMANG 

BOENDE, RESTAURANGER OCH MYCKET MER!



Det är något speciellt med Östersund. 
Kontrasten mellan stad och fjäll är två av in-
gredienserna som gör staden unik och till en 
fantastisk sommardestination. Vare sig du 
kommer för att uppleva stadens puls, lugnet 
i naturen, för maten eller evenemangen så 
kommer du att upptäcka att här finns massor 
att göra och vi vill gärna dela med oss.

Som vi ser fram emot att hälsa sommarens 
alla evenemang välkomna åter! Att få se 
Stortorget fyllas under Storsjöyran, de explo- 
siva motorkrafterna under Gymkhana, fot-
bollsglädjen hos alla ungdomar på  Storsjöcu-
pen och att få välkomna lagen i St Olavslop-
pet in i mål efter modiga 337 kilometer.

Östersund är utsedd till Creative City of 
Gastronomy av UNESCO och vår prisade 
stadskärna rymmer mysiga innergårdar,  
restaurang- och kulturupplevelser och en 
mängd unika butiker. 

Här är också naturen alltid nära med gott 
om outdooraktiviteter. I sommar öppnar 
Gustavsbergsbacken upp för liftburen down-
hillcykling alla dagar i veckan och i slutet 
av sommaren gästas vi återigen av Enduro 
Sweden Series när sverigeelitens utförsspeci-
alister samlas på Östbergets fina leder. 

Storsjön upplever du bäst från kajak eller 
ombord på M/S Thomée.

På Jamtli blir historia till underhållning  
när du möter människor från olika århundra-
den och för den kulturintresserade är årets 
utställning ”Ideal och verklighet – nordisk natur” 
ett måste.  

Vi ser fram emot en fantastisk sommar 

och hoppas du ska trivas hos oss!

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Ansvarig utgivare: Destination Östersund | Kontakt: elisabeth.richardsson@destinationostersund.se
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@bettanhogberg
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#HJÄRTAÖSTERSUND

Det finns gott om instagram- 
vänliga platser och upplevelser  

i och runt Östersund att ta med 

på din ”att-fota”-lista.

Dela med dig av din upplevelse 

och tagga din bild med  

#hjärtaöstersund du också.

@stolavsleden

@thebiggan

@gymkhanadrift_official

@storsjoyran

@visitostersund

@mobilfotografensofialundberg@nypa72

@strandbergic

@birger_storsjoodjuret

@lfdgusto
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STORSJÖYRAN ÄR TILLBAKA!

Efter två års uppehåll är äntligen Storsjöyran tillbaka! Sedan 1983 är  
festivalen en av Skandinaviens största musikfestivaler med ett fyrtiotal artister 
på sju scener. Yran är festivalen där nationella stornamn möter lokala akter, 
där de breda artisterna delar scen med artister med smala uttryck.  
Här blandas det folkliga med det avantgardistiska, det bekanta med det  
oväntade. Det är därför Yran kallas ”festivalen som inte liknar någon annan”.

Storsjöyran äger rum 29-31 juli i centrala Öster-
sund. Några av årets artister är The Ark, Molly 
Sandén, Lars Winnerbäck, Magnus Uggla, Victor 
Leksell, Moonica Mac, A36, Amason och Yung Lean. 

Yran omgärdas dessutom av världens längsta 
festvecka, den tio dagar långa Yranveckan, i år 
med start 22 juli. Yranveckan består av film, konst, 
teater, installationer, utställningar och överrask-
ningar. Även hamnen är en del av festivalområdet. 
Hit flyttar under Yranveckan ett flertal restauranger 
som tillsammans bildar Krogstråket.  

På andra sidan av Badhusparken ligger festivalens 
tivoli som också håller öppet hela Yranveckan.

I år växer Storsjöyran till tre dagar i och med att 
festivalen förlängs med en söndag. Formen är helt 
ny, på söndagen öppnar området runt lunch och 
håller öppet till tidig kväll med en rad uppträdan-
den från scener i Badhusparken och hamnen. Här 
kan man varva konserter på festivalområdet med 
en sväng till Krogstråket eller tivolit. Helt enkelt ett 
perfekt sätt att avrunda festivalveckan!

Biljetter 

och mer information 

finns på yran.se

The Ark

Lars Winnerbäck

Molly Sandén

Victor Leksell

Magnus
Uggla

Yung Lean
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DET HÄNDER 
I ÖSTERSUND

Vi är så glada att Östersund återigen erbjuder  
en sommar fylld med massor av roliga  

evenemang. Här hittar du ett urval  
av det som händer i sommar. 

 Fler evenemang finns på visitostersund.se

The Great Electric Day, 3–4 juni
Boka in 3 juni för intressanta föreläsningar med nationella och internationella 
företag och personer. 4 juni öppnar stora eventet på Stortorget, kom och kläm, 
känn, prata och prova det senaste inom 100% elbilar. Se även elbåtar, elcyklar, 
elmopeder, elmoppebilar, elfyrhjulingar, solceller och laddboxar!
electricday.se

Travfest 
Årets högtid för alla travälskare! Lördag den 11 juni är det dags 
för klassiska Jämtlands Stora Pris. En av Norrlands allra största 
travfester. Fler tävlingsdagar under sommaren 2 juni, 18 och 31 
juli, 18, 28 och 31 augusti. 
Ostersundstravet.com

Nationaldagsfirande på Jamtli, 6 juni
På Jamtli kan du delta i ett stort firande av Sveriges 
Nationaldag tillsammans med tusentals andra 
glada människor. Klockan 11 drar festen i gång, 
flaggor hissas och föreningar och organisationer 
från Östersund inbjuder hela familjen till ett stort 
smörgåsbord av aktiviteter och gemenskap.
jamtli.com

Vårruset Östersund, 9 juni
Välkommen till Vårruset i Östersund. Vårruset 
är Sveriges största motionsturné för kvinnor och 
samlar varje år tusentals deltagare. Gör er redo för 
en härlig kväll i rörelsens tecken. Spring, jogga eller 
promenera 2,5 km eller 5 km.
varruset.se/lopp/ostersund-2/

Midsommarfirande på Jamtli, 24 juni
Jamtli hälsar varmt välkomna till ett riktigt tradi-
tionellt midsommarfirande. Det blir dans runt 
midsommarstången, kransbindning på Hackås- 
gården, djur och pigor på fäboden, fart och fläkt 
med torghandel och karusellåkning, folkdans, 
kalvdop och blomsterplockning.
jamtli.com

Ett drömspel, sommarteater 29 juni-16 juli
Under tio sommarkvällar bjuder Undantaget 
och Teater Barda på en av världshistoriens mest 
omtalade pjäser ”Ett drömspel”, skriven av August 
Strindberg.
undantaget.org

St Olavsloppet 2022, 29 juni–2 juli
St Olavsloppet 35-årsjubilerar i sommar, den 
4 dagar långa landsvägsstafetten startar i år i 
Trondheim och målgången sker på Stortorget i 
Östersund. 
st-olavsloppet.com

Storsjöcupen, 5–9 juli
Storsjöcupen samlar för 50:de gången ungdomar 
till fotboll och roliga kringaktiviteter. I år kommer 
cirka 400 lag från jordens alla hörn samlas i Öster-
sund under en vecka, tillsammans med föräldrar, 
syskon och publik är det upplagt för fotbollsglädje! 
Missa inte invigningskarnevalen där alla deltagande 
lag tågar genom Östersund - en färgsprakande och 
glädjefylld upplevelse.
storsjocupen.se

Arnljotspelen, utomhusteater, 9–17 juli
I sommar kan du se vikingadramat Arnljot på 
Frösön. Det är en jämtländsk klassiker och ett av 
Sveriges äldsta friluftsskådespel som spelas upp på 
den fantastiska utomhusscenen på Frösön!

Krogstråket, 22-31 juli
Välkommen till Storsjöyrans läckraste ”scen”!  
För en vecka flyttar ett flertal krogar ner till  
hamnen i Östersund och bildar tillsammans en  
oas mitt i staden. Njut av god mat & musik och 
passa på att träffa gamla och nya vänner.
yran.se

Storsjöyran 29–31 juli
Det finns många festivaler,  
men ingen som Storsjöyran!  
Storsjöyran kör i sommar  
fullt ställ, ett fyrtiotal artister,  
sju scener och tre  
festivalkvällar! Massor  
med  spelsugna artister  
är bokade. 
yran.se
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Gymkhana Drift, 26–27 aug
Gymkhana Drift kommer att ta över Östersunds 
Skidstadion för att bjuda på en maxad show med 
bilar, ljud, ljus och publikjubel. Tävlingen i Öster-
sund är finalen i Gatebil Swedish Drift Series.
facebook.com/gymkhanadriftofficial

SWE Cup Enduro, 28 augusti
På Frösön, Östberget, och på andra sidan 
Vallsundsbron i Böle kommer fjärde deltävlingen i 
cykeltävlingen SWECup Enduro gå av stapeln.
sportstiming.dk/event/10427

Skördefest Jämtland Härjedalen 
10–11 september
Ta med familj och vänner på en härlig utflykt med 
ett eller flera gårdsbesök som öppnar för er – din 
närmaste Skördefestplats är inte långt bort. 
skordefestjh.se

Från Broadway till Duvemåla, 18 september
Succékonserten Från Broadway till Duvemåla - en 
föreställning som turnerat för fulla hus runtom i 
hela Sverige sedan 2016.
franbroadwaytillduvemala.se

Boostersund, 15–16 oktober
Boostersund är en helg för dig som vill träna, lyss-
na på duktiga föreläsare, relaxa och fylla på med 
energi och inspiration.
boostersund.se

Östersunds Bluesfestival, 28–29 oktober
I år är det 20-årsjubileum för Östersunds Blues-
festival! 20-25 akter spelas under två dagar och 
kommer ge en unik musikalisk upplevelse.  
Boka in 28–29 oktober redan nu!
facebook.com/bluesfestivalen

Frösö Hembygdsgård Stocke Titt. Här finns 
utsiktstorn, bakstuga och lek- och balansbana 
för barn samt utställning om Trivialskolan. Kafé. 
hembygd.se/froso

Lit Hembygdsgård. Här hittar 
barnen spännande historiska 
lekmiljöer. I vecka 29 firas 
hembygdsveckan. Sommarkafé. 
hembygd.se/lits

Brunflo Hembygdsgård i 
Lillgrytan. Under sommaren 
anordnas musikkafé och berättar-
kvällar. Sommarkafé.
hembygd.se/brunflo

Kyrkås Hembygdsgård. Besök de gamla vackra  
byggnaderna och Kyrkås gamla kyrka.  
Våffelservering varje söndag.  
hembygd.se/kyrkas

Häggenås Hembygdsgård Tistegården. Under 
sommaren kommer det att anordnas loppis med 
kafé, pubaftnar och gudstjänst.  

facebook.com/HaggenasHembygdsforening

Gamla Lugnvik anordnar nationaldags- 
firande i Semsparken och andra aktivi 

teter under sommaren. 
hembygd.se/gamla-lugnvik

Marieby Hembygdsgård.
facebook.com/Marieby- 

hembygdsförening

Lockne Hembygdsgård i Löfsåsen.
hembygd.se/lockne

Mer information finns på respektive hembygds-
förenings hemsida/Facebook och i arrangemangs-
kalendern på Visit Östersunds hemsida. Följ också 
Heimbygda på Facebook för sommarens alla 
aktiviteter i hela länet.

VÄLKOMMEN HEIM!
Fira midsommar, ta en kopp kaffe med krus och ta del av  

hembygdsgårdarnas stora utbud av olika aktiviteter!

10 
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Under perioden 25 juni–21 augusti förvandlas 
friluftsmuseet till Jamtli Historieland. De kultur-
historiska miljöerna från 1785 till 1975 fylls med 
rollspel och med några få steg förflyttar du dig 
mellan olika århundraden. De människor du 
möter är från en annan tid än vår egen och de 
berättar gärna om sitt arbete, sin vardag och sina 
drömmar. Här lär du dig om 1700-talets magra 
nödår eller staden Östersund 1895 med handels-
bod och torgmarknad. Ta en tur i bussen från 
1920 eller stanna till vid macken från 1956. Missa 
inte 1970-talet med gröna vågare och Fem myror 
är fler än fyra elefanter. 

Inne på Jamtli hittar du länsmuseets kulturhistoriska 
utställningar. Här ser du till exempel ”Vikingar” 

med museets största attraktion, de 1000-åriga 
Överhogdalsbonaderna. De är Europas äldsta 
bildvävar som man tror berättar om övergången 
mellan hednisk och kristen tid. 

På Jamtli hittar du även Nationalmuseum Jamtli. 
Årets utställning ”Ideal och verklighet – nordisk 
natur” handlar om hur den nordiska naturen 
skildrats i konst och konsthantverk från 1600- 
talet och framåt. I utställningen visas målningar, 
teckningar, foton och konsthantverk, alla från 
Nationalmuseums samlingar. Bland konstnärerna 
finns namn som Anna Boberg, Otto Hesselbom, 
Pehr Hilleström, Bruno Liljefors, Helmer Osslund 
men även mer nutida som Frida Fjellman, Kerstin 
Hörnlund, och Per B Sundberg.

JAMTLI - TRE
MUSEER PÅ EN PLATS
Jamtli kan beskrivas som tre museer på en plats.  
Här kan du besöka friluftsmuseet med djur, kultur-
historiska hus och fina promenadstråk. I länsmuseets 
kulturhistoriska utställningar upplever du Jämtlands 
länshistoria i olika tider och ur flera perspektiv. 
I Nationalmuseum Jamtli visas konst och design  
ur Nationalmuseums samlingar. 

Ferdinand von Wright, Duvor. Ur utställningen Ideal och  

Verklighet – nordisk natur
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Downhill & enduro på Östberget 

I sommar öppnar Gustavsbergsbacken den 
liftburna cyklingen på Östberget alla dagar i 
veckan för dig som gillar spänning och adrenalin 
utför. Här hittar du 6 leder av olika karaktär och 
svårighetsgrader. I fjol korade Red Bull området 
till Sveriges 7e bästa cykelpark. 

Stigcykling 

Frösön är fullt av fina leder för stigcykling, kanske 
provar du Frösön runt, testar de gamla SM-ba-
norna vid Frösö Park eller tar turen runt Bynäset? 
Vid Spikbodarna och Lillsjön går fina stigar genom 
trolska skogar och på gamla fäbodstigar. En bit 
utanför stan ligger Fugelsta. Där finns Fursteli 
cykelstigar som lockar cyklister från hela landet 
med fint flow på smala stigar.

Landsvägscykling 

Den finaste landsvägscyklingen sker nära Stor-
sjön. Klassiker är Brunfloviken runt (40 km), run-
dan över Kännåsen – Dille – Rödön (30 km) eller 
Krokom – Nälden Ytterån Rödön (80km). 

Brunflo Bikepark 

I Brunflo 15 kilometer utanför centrala Östersund 
kan ni testa era MTB i fina skogsspår, preparerade 
med hopp, dropp, kurvor och broar. Det finns 
alltid en enklare väg förbi om något av hoppen 
skulle kännas för tuffa för någon i familjen. 

Utflykter med cykelkorg 

På Andersön finns många fina grillplatser och 
möjligheter till bad. 19 km enkel väg. Ett annat 
tips är Rödöturen, som tar dig förbi jordgubbsland 
med självplock, kaféer och vilda orkidéer. Vill man 
inte cykla så långt är Frösöns utflyktsmål eller Ås 
fina turer för en dagsutflykt. 

Pumptrack 

För de lite yngre barnen är pumptracken på Frö-
sön en perfekt plats. Där cyklar man med fördel 
BMX eller MTB, men det går också utmärkt att åka 
med skateboard eller kickbike.

CYKELPULS

ATT TÄNKA PÅ
Fler cykelförslag på fina stigar och turer 
hittar du på vår webb och via appen 
Trailforks. Allemansrätten gäller i skogen, 
men tänk på att visa hänsyn mot andra 
du möter. Var rädd om naturen. Hjälm är 
en självklarhet. Cyklar finns att hyra hos 
Lagg & Hoj.

Östersund bubblar av cykling. Här finns cykling för dig som söker brötiga och 
tekniska stigar för mountainbike eller enduro, fatbikeupplevelser, träning längs 
landsväg, fartfylld downhill eller en familjevänlig tur till något sommarcafé.
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UTFORSKA STORSJÖN
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Med kajak och kanot på sjöar
Att glida ut på den spegelblanka Storsjön en  
sommarkväll, med de snöklädda fjällen i blick- 
fånget är en upplevelse som överträffar det 
mesta. En tur runt Andersön ger fina vyer över 
fjällvärlden och för den vane kan en tur runt hela 
Frösön vara en spännande utmaning. Kom ihåg 
att Storsjön är en stor sjö där vinden snabbt kan 
tillta med stora vågor. Flytväst är ett måste och 
att anpassa turen efter förmåga och vindriktning. 
Strax utanför stan ligger Locknesjön med sitt kalk-
haltiga vackra gröna vatten och strax intill Näkten 
med många små öar och vikar som ger stor 
variation på upplevelsen. I Badhusparken och vid 
Tivars Gård på Norderön finns kajaker att hyra. 

Och i strömmande vatten
Indalsälven, Långan och Hårkan är fina paddel 
vatten. Här finns också goda möjligheter att  
kombinera med fiske efter bl.a. öring och harr. 
Lits camping & kanot har uthyrning av canaden-
sare och ger turförslag. För nybörjaren rekom-
menderas t ex en tur till Blåberget, 8 km enkel väg 
lätt motströms. Oavsett om du är nybörjare eller 
avancerad, vill vara ute en halvdag eller hel vecka, 
finns alternativ som passar.

Med SUP på vattnet
Stand Up Paddling är en perfekt kombina-
tion av vattensport och naturupplevelse. 
Hyr en Stand Up Paddle Board och 
utforska våra vattendrag. 

Surf och kite 
Östersund är känt för att 
här, nästan alltid, blåser 
vilket gör sjön riktigt bra för 
surf och kite. Några populära 

spots är Mårtensviken, Väst-
byviken och Kungsgårdsviken, där 

många samlas när det blåser upp.

Ombord på båt 

M/S Thomée
Anrika M/S Thomée har trafi-
kerat Storsjöns vatten sedan 
1880. Upplev Storsjöns vackra 
omgivningar under en fin 
båttur till Verkö Slott och dess 
restaurang. Lunchkryssningar 

ons-sön, middagskryssningar tis-lör. Sjöresan till 
Verkön tar ca 1,5 h. Mat och dryck serveras också 
ombord. 

Sjöexpressen  
Från Norderön kan du ta Sjöexpressen över till 
Verkön. 

Ribbåt SuperTornado  
Är ni en grupp som gillar fart? Boka en tur med 
Supertornadon, på med flytoverall och flytväst 
och på bara 20 minuter tar ni er från Östersunds 
hamn till Verkön. 

Fler kajak/kanottips, surf/kitetips och information 
om Thomée på visitostersund.se

visitostersund.se 17

Storsjön är Sveriges femte största sjö och runt stan finns gott om andra sjöar och 
vattendrag finfina för sommarens alla olika vattenäventyr.
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Brukat
Vi börjar på Storgatan 42, en återbruksbutik som 
visar secondhandkläder på ett sätt som aldrig 
förr. Vackert upphängda, i snygga kombinationer 
och med ett utbud anpassat efter säsong.

Fin InUnder
Vi svänger runt hörnet och upp på Hamngatan. 
Här hittar vi Fin InUnder, en skatt för dig som 
söker underkläder, badkläder eller nattplagg och 
som sitter precis där de ska.

Hamngatan 12
Hamngatan 12 är en inspirerande livsstilsbutik 
med inredning, mode, porslin, tyger och smycken. 
Längst in i butiken ligger dessutom ett charmigt 
café och bistro där du kan stanna till för något 
ätbart, kanske på uteserveringen.
 
Saluhallen
Vi fortsätter upp till Prästgatan, svänger höger 
och kliver in på Saluhallen. Här kan personalen 
allt om våra lokala råvaror och hur de tillagas på 
bästa sätt. Köp med kött, fisk, ost eller varför inte 
tag med någon av de goda luncherna, eller stanna 
och ät i de mysiga lokalerna.
 
Telogott
En bit norrut längs gågatan ligger stans mest 
väldoftande butik. På höga hyllor trängs smakrik 
choklad, handgjorda praliner, salt och söt lakrits 
och såklart deras egenrostade kaffe.

Te-Centralen
Vi fortsätter bort till Stjärntorget och svänger upp 
till TeCentralen. Här finns téer från världens alla 
hörn, allt från Frösö Blomster till Oolong. Passa 
på att fråga personalen om allt du någonsin velat 
veta om te.

Big Lake Coffee
Vi följer Biblioteksgatan ner till Zätagränd där 
Big Lake Coffee har flyttat in i sin nya mysiga 
lokal. Här hittar du Östersunds specialkaffebar, 
hantverks kafferosteri och kaffebutik. Det bjuds 
på olika ursprungskaffe, unika bryggmetoder och 
lokala bakverk. Stanna till och njut.

Treakel
Älskar du lakrits? På Stortorget hittar du Treakel 
Lakritsbutik, kvalitetslakrits i olika smaker från en 
rad leverantörer. Kanske blir “Heta Svenskdjävlar”, 
världens saltaste lakrits som möter världens  
starkaste chili en ny favorit? 

Slaktar´n 
I nedre delen av Stortorget ligger Slaktar’n med 
köttbutik, charkuteri och lunchservering. Egen 
produktion av charkuterier utan tillsatser. Kött 
från naturbeteskött där största möjliga hänsyn 
tagits till djur och miljö.

Inlandet
Vi fortsätter stadspromenaden till gränden ovan-
för torget och landar på Samuel Permans gata 10, 
här ligger butiken Inlandet där du hittar hoodies, 
kepsar, t-shirts, goggles, skateboards, snowboards 
och allt annat som hör det riktigt sköna utelivet 
till. Kolla in produkterna från deras eget märke, 
både på kläder och snowboards.
 
Outdoortips:
En bit utanför stan hittar ni Meindl Concept  
Store (Chaufförvägen 19 A) med Sveriges största 
sortiment av Meindl – vandringskängor, jakt-
kängor, promenadskor, vinterskor och barnskor.  
Dessutom produkter från Nokian, Eska och Tilak.
Inte långt därifrån har Woolpower sin fabriks-
butik (Chaufförvägen 29) med bla. II:asortering till 
reducerade priser.

OLIKA, UNIKA OCH RÄTT 
SPECIFIKA BUTIKER
I Östersund finns de små unika butikerna som specialiserat sig mixat med de  
välkända kedjornas bredd. Ta en promenad och hitta de som passar dig när du  
är i Östersund.

Det här är bara ett 
urval av Östersunds 
många småbutiker. 

Fler butiker och shop-
pingtips hittar du på 

visitostersund.se
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Man kan riktigt känna hur stolta våra restauranger 
är över att ta vara på och förädla de fantastiska 
råvaror som Jämtland erbjuder. 

Jazzköket är stadens gastronomiska fixstjärna. 
Köket är innovativt och råvarorna av toppklass. 
Naturviner och lokala drycker tar plats på menyn 
och det är här många bestämmer sig för att  
Östersund är värt att besöka igen, för 
matens skull. Den som uppskattar 
det bästa från växtriket slinker in 
på Jazzkökets Saluhall. Här finns 
även kött och fisk, lokala ostar och 
chark men de vegetariska och 
veganska rätterna är något extra. 

Hamngatan 12 serverar gott fika, 
goda lätta måltider, till stora delar 
baserad på frukt och grönsaker 
tillvaratagna i kampen mot mat- 
svinnet. På Hamngatan kan du också 
hänga kvar på vinprovning, tapas eller  
inspireras av vacker inredning. 

Tvärs över gatan hittar du Café Norra Station, 
som rymmer kafferosteri och galleri Lux för 
den som vill insupa kultur. Här spelar de lokala 
smakerna huvudrollen. Stationens galetter med 
råvaror från regionen låter Jämtland möta Frank-
rike på ett fantastiskt sätt. 

För att äta med panoramavyer över Östersund, 
Frösön, Storsjön och fjällvärlden, tar du dig till 

Arctura som ligger intill Sveriges Nationalarena 
för skidskytte, här bjuds det på klassiska svenska 
rätter på en höjd av 55 meter. 

På Republiken Bar och Kök kan du smaka 
Eldostburgare från Skärvången och carpaccio 
på jämtländskt nötkött. Restaurang och Vineri 
Ripan serverar mat på klingande italienska.  

La Fabbrica del Gusto erbjuder ett brett 
spektrum av goda italienska rätter 

och stans godaste burgare. Kvällens 
godaste drinkar njuter du på deras 

New York inspirerande innergård. 

I hamnen lockar Marité med vy 
över Storsjön, god mat och tak- 
terass. Allra längst ut i hamnen, 

på kanten till Storsjön ligger 
Seaport som erbjuder en somma-

rinspirerad matmeny, glass och kalla 
drycker. 

Ecocaféet – 2inspire har en fikaoch matmeny 
som gör raw food-älskaren varm av glädje. Och 
hos Nummer Ett på Stortorget kan du äta brunch 
hela dagen. Klassiska pubrätter av god kvalitet 
serveras på Sir Winston och Dalwhinnie. 

Med M/S Thomée tar du dig till Verkö Slott 
mitt ute i Storsjön. Vid Storsjöns strand, ute på 
Norderön, ligger Tivars gårdsmejeri och restau-
rang, slå dig ner på deras brygga eller i restau-
rangen för ostprovning eller en vällagad middag. 

MATUPPLEVELSER
– SMÅSKALIGT MATHANTVERK & KOKKONST
Östersund är ett mecka för småskaligt mathantverk 
och kreativ kokkonst, kanske tack vare att staden  
blev utsedd till Creative City of Gastronomy 2010 av 
UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN). 

Intresset för mathantverk och restaurangernas  
stolthet över att förädla våra fantastiska råvaror  
gör det enkelt att njuta av den lokala gastronomin.

Fler restaurangtips 
och ställen med 

uteserveringar hittar 
du på vår hemsida 
visitostersund.se/

uteserveringar
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BARNENS
ÖSTERSUND

Sommarlov och semester - den perfekta tiden för att hitta på roliga saker 
tillsammans. I Östersund finns gott om aktiviteter för händelserika och roliga 
dagar. Ut och njut av sommaren!

Närkontakt med skogens konung
Gör ett besök på Moose Garden i Orrviken.  
Följ med på en guidad tur, träffa de tama och  
sociala älgarna, klappa och mata dem och lär  
mer om deras liv och leverne.
moosegarden.com 

Teknikhistoria 
På Teknikland blandas teknik, flyg och militär 
historia med lek och upptäckarglädje. De inter-
aktiva miljöerna tar med hela familjen genom 
1900-talets teknikhistoria och barnen kan bl a 
prova elbilar, digitalt pistolskytte, testa uppfinnar-
verkstaden, provsitta Viggen och veteranbussar.
teknikland.se 

Res i tiden 
Lär om historien på ett lekfullt sätt. Inne i museet 
åker du rutschkana genom Storsjöodjurets mage 
till de underjordiska utställningarna där du bl a 
lär om vikingatiden och samisk kultur. Utomhus 
möter du aktörer som på ett lekfullt sätt gestaltar 
livet i Jämtland från 1700-talet ända fram till 
1970-talet. Utomhus ges många möjligheter 
att leka och lära; styr vattenhjulet vid Barnens 
kraftverk, bli mejerska i mejeriet, blir kapten på 
ångbåten eller flottare vid ån. Nationalmuseums 
konstlobby bjuder in till skapande aktiviteter.
jamtli.com

Med cykel, skateboard eller kick
På Frösön, granne med badbryggor, hopptornet 
och det nya fina utegymmet, ligger en Pumptrack-
bana för cyklar, skateboards och kickbikes. Den 
lilla banan består av en raksträcka med pucklar 
– enkelt och bra för dig som är nybörjare och vill 
träna balans. Den större banan kräver att du kan 
hålla koll på de hinder som ligger framför dig och 
dina ”medtrafikanter”. 

På stadssidan, under Frösöbron, hittar du en liten 
skatepark med manualpads och några rails.

I Östersunds skatehall, Bangården, kan du testa 
familjeskate och öppen skate och visa dina bästa 
tricks. 

I Gustavsbergsbacken på Frösön finns down-
hillcykling. Här finns uppmärkta leder från toppen 
av Östberget i flera svårighetsgrader. Liften går 
kl. 10-16 alla dagar i veckan 27 juni - 7 augusti och 
tre dagar i veckan på för- och eftersäsong, från 16 
maj till den 11 september.

I Brunflo Bikepark, 15 km från centrala stan, hittar 
du mountainbikecykling med hopp, dropp, kurvor 
och broar som är roliga för hela familjen. Om hop-
pen känns för utmanande finns alltid en enklare 
väg förbi. 
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Quests och äventyr på Multi Challenge
Multi Challenge är ett helt hus fullt med utma-
ningar och lek. Utmana familjen i Boda Borgs klu-
riga äventyrsbanor eller i laserhallen. Kör gokart, 
klättra klättervägg, testa Arkadspel och minigolf i 
UVljus. För de minsta finns ett stort lekland. Här 
hittar du också stans nyaste bowlingbanor.
multichallenge.se

Georg Grävling lär ut geologi
På Geohuset visas hur en meteorit slog ner på 
platsen för 458 miljoner år sedan och skapade 
Locknekratern. Här bor Georg Grävling som på ett 
lekfullt sätt inspirerar barnen att prova hur det är 
att vara geolog eller palenteolog. En bit bort går 
Kraterstigen där man i terrängen kan lära mer. 
facebook.com/locknekratern

Ingen sommar utan bad
Östersund ligger vid Sveriges 5e största sjö och 
här finns många härliga badplatser. Våra bästa 
badtips hittar du på sidan 26-27.
Missa inte heller Storsjöbadet! Här går det att 
bada både inomhus och utomhus. Barnpoolom-
råde med varmt och skönt vatten för de minsta, 
häftiga vattenrutschbanor och trampolin för de 
lite äldre och relaxavdelning för föräldrarna. På 
det stora utomhusområdet finns gräsytor för 
picknick, lekplats och utomhuspooler.
storsjobadet.se 

Klättring
Gillar du klättring är ett besök på Östersunds 
Klättercenter ett måste. Repklättring, bouldering, 
barnklättring, kurser, café och butik. 
facebook.com/ostersundsklattercenter

Barnens pilgrimsvandring
På Frösön finns en kort slinga där du via mobilen 
och QR-kod följer barnen Emma och Magnus på 
pilgrimsvandring. Lär dig mer om St Olavs liv år 
1030 och om hur det var att vara pilgrim år 1339.
svenskakyrkan.se/frososunnenordero

Strike
Bowling för hela familjen hittar du på Bowlinghal-
len Östersund och på Multichallenge.
I Bowlinghallen hittar du även simulatorer för golf, 
fotboll, skytte, ishockey och baseball.
bowlinghallenostersund.se

Lekplatser
I Badhusparken vid Storsjöns strand finns en 
populär lekplats för de yngsta och grönområdet 
inbjuder till spring och lek. Den spelsugne kan tes-
ta kubb, krocket och utomhusschack eller utmana 
familjen i de nya parkgolfbanorna. Björkbackapar-
ken har en tillgänglighetsanpassad lekplats, stora 
gräsytor för picknick, boulebanor, tennisbanor 
och en utomhus padelbana. 

Discgolf
Prova discgolf – här i Östersund finns flera banor,
tex. vid Parkskolan, Kärringbacken och Valla- 
skolan. Dessa är gratis att spela på. 
Se fler banor på udisc.com
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Östersund ligger vid Sveriges femte största sjö och här finns många  
härliga  badplatser, både för den som söker strandhäng och den  
som hellre vill doppa fötterna i en pool.

visitostersund.se 27

Nästan mitt i stan ligger Surfbukten med hopp-
torn och badbryggor. I närheten ligger också 
Dalhemsparken med pumptrack och ett utgym, 
perfekt uppvärmning innan doppet.

På Frösön, vid Bynäset, hittar du en långgrund 
badvik med stenstrand och makalös utsikt över 
fjällvärlden. Här finns enklare service som utedass 
och grillplatser. 

Ett omtyckt utflyktsmål är Andersön, ett natur-
reservat 15 km från Östersund. Längs de vackra 
stenstränderna finns mysiga, långgrunda vikar för 
bad med fjällutsikt och vackra stigar för promena-
der eller en joggingtur. Här finns också grillplatser.

Vid Lits camping, ca 15 km från stan, rinner 
Indalsälven. Här finns en härlig sandstrand vid 
”Älvlagunen”, beachvolley och fantastiskt fiske.  
Du är välkommen att bada även om du inte bor 
på campingen.

Vid Hara brygga badar man från den gamla  
Ångbåtsbryggan. Här finns ett populärt sommar-
café som drivs av byborna, alltid med hembakt  
på menyn. 

Storsjöbadet är skoj oavsett väder. Utomhus 
hittar du flera bassänger, stora grönytor, beach-
volleyplan och en stor lekplats. Inomhus finns 
en äventyrspool med tre vattenrutschkanor, 
klättervägg och bubbelpooler. De minsta har en 
egen pool med rutschkanor och fontän. Vill man 
ta det lite extra lugnt finns relaxavdelning med 
aufgussupplevelse. 
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Frösö Kyrka
En av Sveriges mest populära vigselkyrkor. Kyrkan 
som har anor från 1100talet är byggd ovanpå 
en hednisk offerplats. Vid Frösö Kyrka finns ett 
pilgrimscenter som har öppet under sommaren 
då det är högsäsong för pilgrimsvandringar. Här 
kan du som pilgrim även få campa på området. 
Passa på att se utställningar, lyssna till musik, lära 
mer från guiderna och för barnen finns en särskild 
pilgrimsvandring. 

Frösötornet 
Beläget på Frösöns högsta punkt, 468 m ö h, ser 
du ända in i Norge när vädret är riktigt klart.  
Runt berget finns vackra naturstigar och grill 
möjligheter. White Guide listat café med fokus  
på raw food godsaker. 

Runstenen 
Intill Frösöbron står Sveriges nordligaste placerade 
runsten. Stenen ristades under 1050talet och 
berättar om Östman, Gudfast son, som lät bygga 
en bro över sundet och kristnade Jämtland. 

Sommarhagen 
Kompositören Wilhelm PetersonBerger blev 
betagen av Frösöns skönhet. Så mycket att han lät 
bygga sitt hem Sommarhagen, idag ett museum, 
café och populärt besöksmål. 

Bynäset – bad, promenad & cykel 
Ute på Bynäset finns fina stigar för promenad, 
löpning eller cykel. Stigen som är 7 km slingrar sig 
i varierad skogsmiljö längs Storsjöns stränder.  

Här finns en långgrund badvik med stenstrand 
och grillplatser. 

Cykla
Frösön är populärt för stigcykling. En härlig runda 
för mountainbiketuren är Frösön runt, ca 30 km 
med en blandning av teknisk stig och grusväg. 
Fartfylld downhillcykling hittar du på Östberget. 

Padel, Golf, Hinder och Cykel
Vid Frösö Park finns två inomhusbanor för Padel 
och en inomhusrange. Strax intill ligger Frösö 
Golfbana med storartad utsikt över fjällen. Här 
finns en 18hålsslinga och en äventyrsbana för de 
minsta, en 9håls Pay & Playbana och övnings-
område. På Frösö Park hittar du ett roligt utegym, 
hinderbana och cykelstigar.

Frösö Park SPA
Skäm bort dig själv och spendera dagen på Spa. 
Följ sparitualen med bad i varma pooler inom och 
utomhus, 4 olika bastutyper, växelbad och isvak 
eller boka en behandling. Allt med inspiration från 
jämtländsk natur och kultur. 

Ät gott!
Det finns gott om fikaställen på Frösön så du 
behöver inte gå hungrig. Prova Frösökyssar från 
Tages, hembakt på Stocke Titt, ät gott på Frösö 
Park Hotel eller fika efter att du besökt Wilhelm 
PetersonBergers museum på Sommarhagen. 
Fler mysiga ställen att äta vid på Frösön hittar du 
på visitostersund.se

FRÖSÖN – STORSJÖNS STÖRSTA Ö
Frösön välkomnar dig att uppleva dess natur, äventyr, kulturhistoria  
och en vidunderlig utsikt – över Storsjön, bort mot Oviksfjällen och Åreskutan. 
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Löpträning eller promenad
Östersund bjuder på massor av möjligheter för 
den som vill löpträna. Det går att hitta allt från 
snabba intervallsträckor till kuperad terräng 
och branta skidbackar med underbara vyer på 
toppen. 
Vill man springa med fjällen som kuliss är Bynäset 
eller Andersön favorittillhåll. I ÖSKområdet finns 
mängder av spår, bl a Intervallspåret som är 4,5 
km och en riktig pulshöjare. 
Frösön kryllar av vackra stigar och på Östbergets 
topp finns ett kuperat spår med härlig skogskäns-
la, kombinera med ett par varv uppför och 
nerför slalombackarna så blir det riktigt jobbigt. 
Spikbodarna är ett annat fint område med stort 
spårsystem med alltifrån grusvägar till skogsspår 
och myrlöpning. 

Yoga
Flera olika arrangörer erbjuder sommaryoga. Kom 
ner i varv, andas och njut av att yoga utomhus.

Golf
På Frösön, med utsikt över Oviksfjällen, hittar 
du ÖFGK. 18hål, äventyrsbana för de minsta, 
en 9håls Pay & Playbana och övningsområde. 
På Norderöns GK, mitt i Storsjön, kan du spela 
Pay & Play, ta dig runt 18hålsslingan eller prova 
på Discgolf. Storsjöbygdens GK har en kuperad 
18hålsbana av skogs och parkkaraktär och en 
korthålsbana.

Klättring
På Östberget har det klättrats i över 70 år och 
idag finns här över 100 leder i olika svårighets-
grad. Vissa leder tar dig ovanför trädtopparna och 
bjuder på utsikt över både Storsjön och staden. 
Främst handlar det om s k sportklättring säkrad 
med bultar. Halvvägs mot Stugun finns flera fina 
områden för bouldering och vid Stuguberget 
reser sig en 80 meter hög bergsvägg med ett par 
hundra klätterleder i olika svårighetsgrader. Vill 
man testa på klättring eller hålla sig inomhus 
finns Östersunds klättercenter, 850 m2 med rep 

och boulderväggar där du kan komma på dropin 
eller gå kurs.

Rullskidor och skidskytte
På Östersunds skidstadion finns en 8 km lång rull-
skidbana. Vill du utveckla din teknik eller uppleva 
hur det är att vara skidskytt på riktigt erbjuder 
Tord Wiksten Event kurser och event. 

Utegym
För den som vill gymma och samtidigt få frisk 
luft finns det flera utegym runtom i stan. Vid 
Surfbukten, på Campus, Jamtli, Frösö Park och vid 
Remonthagen hittar du några av dessa. Friskis & 
Svettis kör Parkträning tisdagskvällar vid Frösö 
Strand.

Padel
Östersund har också drabbats av padelfeber och 
här finns gott om banor. Vill du spela utomhus 
finns en bana vid Östersunds Tennishall. På Frö-
sön och i Lugnvik har PDL Center inomhusbanor. 
På södra sidan staden finns Östersunds Padel-
center i Odenskog och Total Padel Center, Padel 
Arena Östersund och We are Padel i Torvalla.

Hitta ut
Hämta en karta i vårt 
Turistcenter eller ladda 
ner appen och ge dig ut 
och jaga kontroller 
av olika svårighetsgrad.  
Kul för hela familjen!

TRÄNA
I SOMMAR

Östersund bjuder på många möjligheter för den som vill träna och det är  
något speciellt att springa, golfa eller klättra med utsikt över sjö och fjäll.  
Håll blicken högt när du ger dig ut, inte bara för vyernas skull. Chansen är  
stor att möta eller bli omsprungen av någon av alla idrottsstjärnor som  
bor och tränar här.

Fler 

träningstips 

hittar du på  

visitostersund.se 
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Vandra längs S:t Olavsleden 
S:t Olavsleden är världens nordligaste pilgrims-
led, ca 580 km lång med start i Selånger utanför 
Sundsvall och mål vid Nidarosdomen i Trondheim, 
där Olav den helige ligger begravd. Följ leden på 
sin sträckning genom Östersund, där pilgrimer 
vandrat i århundraden och här sägs det även att 
den Heliga Birgitta vandrat och besökt Frösö Kyrka. 
Etapper i närheten av Östersund är bland annat, 
dagsetappen från Brunflo till Östersund som 
mäter 15,2 km och går mestadels längs Storsjön. 
Sträckningen från Östersund – Frösö Kyrka mäter 
ca 7 km och du passerar bland annat runstenen 

och trefaldighetskällan. Från Frösö Kyrka kan du  
sedan vandra vidare mot Rödön (10 km) och  
stanna till vid Tibrandshögarna. 

Andersön 
Andersön är en populär plats för familjer, motio-
närer och andra som vill ladda batterierna. Långa 
vackra stenstränder, knotiga tallar, fornminnen 
och fossiler. I skogen finns ett myller av skogs-
stigar för den som vill jogga, cykla, strosa eller 
plocka svamp och bär. Längs stränderna finns gott 
om grillplatser alldeles intill vattnet. 

Pärlstigen 
Vid Sunne kyrka ligger natur – och meditations-
stigen. Den är ca 1,5 kilometer lång och till stor 
del framkomlig för rörelsehindrade och med 
barnvagnar. Platsen är öppen för alla som vill göra 
en naturskön utflykt och kanske kombinera vand-
ringen med att ladda ned meditationsguider, finns 
i några olika varianter som passar olika åldrar.

Fillstabäckens naturreservat
Här finns fin skog, gott om orkidéer, sällsynta 
svampar och Sveriges största kalktuffområde. 
Under flera tusen år har kalken byggt upp en  
hård kupol av genomsläpplig, porös mineral som 
kallas kalktuff. 

Bynäset 
Vid vackra Bynäset kan du springa, cykla eller gå 
runt halvön som mäter 7 km. Vid Västbyviken 
strax intill finns en lång svart sandstrand och 
öppna gräsytor för picknick och lek. 

Frösön 
På Frösön finns många fina leder och stigar att 
utforska. Mjällestigen, Stensgårdsstigen, Kyrk 
stigen och Östbergets naturstig bjuder alla på 
vackra vyer över sjö och fjäll. 

Stadsnära promenader 
Från centrum kan du hitta många fina promenad-
stråk. En perfekt stadsnära promenad är att pro-
menera ner till Badhusparken, över gångbron till 
Frösön och sedan längs vattnet till Frösö Strand. 
Går du västerut längs vattnet kommer du till Lugn-
vik, där finns även badmöjligheter längs vägen. 
Campus ligger mitt i stan, kombinera promenaden 
med att titta på konst i offentlig miljö. 

I Östersund är Storsjön och fjällen alltid närvarande. Fyll väskan med  
picknickmat och något som släcker törsten, så kan du vara ute och njuta en  
hel dag av vandring eller promenad.  

VANDRING
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För fler  vandringstips  gå in på: 
visitostersund.se/vandra
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STADSNÄRA
NATUR

SPANA PÅ FÅGLAR

Ändsjöns naturreservat. En av de finaste och 
mest lättillgängliga fågellokalerna är Ändsjöns  
naturreservat på Frösön. Runt sjön går en 3 km 
lång vandringsled och i norra änden finns ett 
fågeltorn. Här häckar bland annat olika arter av 
änder  till exempel skäggdopping, svarthake 
dopping, sothöna och kricka. Men också tranor, 
brun kärrhök och många småfåglar. 

Tysjöarnas naturreservat. Strax väster om stan 
ligger Tysjöarna med vandringsleder och flera 
fågeltorn. Här finns även en lång träramp som ska-
par tillgänglighet för rullstolsburna och barnvag-
nar. Sjön är både ett rastställe för flyttfåglar  
och häckningsplats för ett flertal arter. Många  
vadarfåglar uppehåller sig här till exempel röd-
bena, storspov och strandpipare. En kikare både 
underlättar och förhöjer upplevelsen. En fågelbok 
kan också vara trevligt att ha med sig. 

NATURNÄRA BLOMSTERUTFLYKTER
Jämtland och området kring Storsjön bjuder på 
fantastiska förutsättningar för de vackra och  
fridlysta orkidéerna tack vare sin kalkrika jord.

Nästmyren. Vid Nästmyren hittar man vår lands-
skapsblomma Brunkullan. Även om Brunkullan 
är sällsynt så brukar de bra år kunna räknas i 
hundratal här. På Nästmyren hittar du även andra 
orkidéer som tvåblad och brudsporre.

Odensalakärret. Bara 3 km från centrum ligger 
Odensalakärret och här hittar du de vackra 
guckuskorna. Här finns även tvåblad, brudsporre, 
flugblomster och purpurknipprot. 

Vikekärret. Här fullkomligt kokar det av guckusko, 
blodnycklar, flugblomster, korallrot och vackra maj-
vivor. Från mitten av juni börjar blomstringen och 
säsongen sträcker sig beroende på hur skuggigt de 
växer. Området är unikt i sig med sitt kalkbleke och 
här bör man ge sig tid några timmar att utforska.

Kännåsenvägen. I diket växer det gott om nycklar 
och tar man några steg ut i skogen kan man även 
hitta den vackra nattviolen, som blommar i slutet 
av juni och början av juli. Här finns även den  
häftiga vattenklövern. Ingen orkidé men ack så 
vacker med sin vackra och lite ludna blomkorg.

Kom ihåg att visa hänsyn i naturen, undvik att störa 
djurlivet och lämna inget skräp efter dig.

Med det stora och ökade intresset för friluftsliv och att vistas i naturen  
har också nyfikenheten för blommor och fåglar fått en renässans. 

Runt Östersund finns en rad fina miljöer för att upptäcka naturen.
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Har du stannat till i Östersund är du omgiven av 
fiskevatten. Dels kan du fiska vackra laxfiskar  
mitt inne i stan, dels kan du snabbt nå en rad  
fantastiska fiskevatten inom kasthåll. Avkoppling 
och en rogivande stund garanteras.

FISKELYCKA
RUNT HÖRNET

Fiska längs Storsjöns stränder! 

Här fungerar latmete, dvs spinnspö, sänke, en 
krok med mask och lite tålamod. Eller ett flugkast 
med flottör. Det kan ge både harr och abborre 
bara 5 minuter från stadens centrum. I Storsjön 
är spöfisket fritt, du behöver inget fiskekort. Vill 
du fiska lite mer i avskildhet erbjuder stränderna 
längs Andersön också spännande harr och sikfiske. 
Spinnare fungerar, men bäst är ett kastflöte med 
några flugor på en tafs. Här är utsikten mot fjällen 
och Åreskutan vidunderlig. Och har du riktig 
fiskelycka kan du till och med fånga en öring. 

Familjefiske
I Lillsjön, naturområdet bara 10 minuter från  
centrum, finns ett lättillgängligt och fritt famil-
jefiske efter abborre, gädda och inplanterad 
regnbåge. Och är man sugen på sjöfiske från båt 
finns Ösjön ett par mil västerut vid byn Lillsjöhö-
gen. Hyrbåtar, öring och röding väntar på den 
fiskesugne. Fisket där är bäst på försommaren. I 
området öster om Brunflo finns gott om småsjöar 
där ni fiskar med spinn och mete från land. 

Abborre är bytet nummer ett. Och en och annan 
storgädda förstås. 

Strömmande vatten 

Även för den som vill fiska i strömmande vatten 
finns goda möjligheter. Älvarna Långan och  
Hårkan rinner samman med Indalsälven vid Lit, 
bara ett par mil norr om Östersund. Båda har 
finfina strömmar med bestånd av harr och öring. 
Fisket i strömvatten kräver lite mer. Man behöver 
kunna hantera spinnspö med spinnare eller flug-
kast. Allra bäst fungerar fiske med flugspö och en 
nymf eller torrfluga på tafsen. Att fisket håller hög 
klass bevisas av att många långväga fiskespecia-
lister kommer hit för att tampas med strömfisk i 
vildmarksmiljö. Någon trängsel är det dock inte 
frågan om. Här kan du hitta ”ditt eget” fiskeställe. 
Ett annat alternativ är att boka en trollingtur.  
Ut på Storsjöns öppna vatten för att fånga öring 
eller kanadaröding. Så vad väntar du på?  
Här finns fiske för alla. Ut och pröva fiskelyckan. 
Den väntar på dig runt hörnet!

Läs mer om fiske på vår hemsida:visitostersund.se/ fiska-i-ostersund
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VILOPULS 
MED SPA & RELAX
Östersund har flera härliga spaanläggningar att besöka. 

Koppla ner och låt kroppen och sinnet koppla av. Passa på att njuta av  
några timmars skön avkoppling med varma & kalla bad och välgörande  
behandlingar. Flera av anläggningarna håller öppet för barn delar av dagen, 
så ta med hela familjen och njut av kvalitetstid tillsammans. 

Cloud Spa 
På toppen av taket med vyer över vackra Storsjön, 
ligger Östersunds nyaste spaupplevelse, Cloud 
Spa. Här möts du av jacuzzis, en torrbastu med 
utsikt över vackra Frösön, en aromatisk ångbastu 
och en upplevelsedusch som tar dig till Amazonas 
regnskogar. När du går vidare ut på takterassen 
väntar poolen med fantastisk utsikt över Storsjön. 
Här på taket bland molnen får du en lugn helhets-
upplevelse mitt i stan.  
hotellostersund.se/cloud

Frösö Park Spa
Två våningar av total njutning och avkoppling. 
Bada utomhus under midnattssolen eller stjärnor-
na en mörk augustikväll. Tvaga dig enligt gamla ri-
ter, känn hettan från de olika bastuupplevelserna 
och inspireras av jämtländsk hälsotradition. Här 
finns både varma och kalla källor, 4 bastutyper, 
pool inne och ute och ett stort urval av behand-
lingar. På Frösö Park finns också gym, hinderbana, 
trails och på helgerna även yogapass. Allt för dig 
som vill njuta av en riktigt skön vistelse med både 
puls och paus. 
frosoparkhotel.se 

Spakliniken 
Här finns ett stort utbud av behandlingar och olika 
spapaket och du kan njuta av relaxavdelningen 
med torr och ångbastu samt Jacuzzi både inne 
och ute. 
spakliniken.com

Storsjöbadets relax
På Storsjöbadets relax hittar du flera olika 
bastutyper. Följ med på ett Augusspass, där en 
bastuvärd med hjälp av väldoftande eteriska oljor 
sprider värme och skapar alltifrån lugnande till 
uppiggande effekter. Här finns även bubbelpoo-
ler, inom-och utomhus. 
storsjobadet.se

Hotell Gamla Teatern 
Hotel Gamla Teatern erbjuder klassiska behand-
lingar, bubbelpooler, bastu och turkiskt Hamam-
bad. Öppet för alla som vill njuta av en avslapp-
nande stund. 
gamlateatern.se

Sommarbadet vid Storsjön 
är beläget vid Östersunds hamn i Badhusparken. 
Här kan grupper hyra hela anläggningen med 
relax & bastu. Brygga med soffgrupp, solstolar & 
parasoller. När du vill svalka dig i Storsjöns vatten 
kan du enkelt ta badtrappan ner från badbryggan 
för ett dopp.  
vinterparken.se

Skönhetssalonger
I Östersund hittar du också en rad skönhetssa-
longer, där du kan boka härliga behandlingar. Till 
exempel Hudateljén, Lilla  Skönhetssalongen och 
Turkos.



HISTORIEVANDRING PÅ EGEN HAND

Östersund grundades 1786 av Gustav III, då fanns bara en stor  
gård där staden ligger idag. För att locka folk till staden erbjöds  
de blivande invånarna diverse förmåner, så som till exempel  
att driva handel, fabriksrörelse, hantverk och 20års skattefrihet. 

Kv Läkaren 1, Turistcenter. Boningshuset i två 
våningar uppfördes 1883 och förvärvades i början 
av 1880talet fram till 1930 av Östersundspostens 
redaktör Agathon Burman.  
Under 1880  talet fanns här också en pappers 
handel i gatuhuset som drevs av Pappershandlare 
J A Estberg. 
Storgatan 27

Smithens gård. På innergården finns en loftbod 
från 1880talet flyttad till staden utav Diderik  
CappelenSmith från Norge.  
I huset fanns hans kolonial och vinhandel och 
senare butik och konditori.  
Storgatan 23

Sparbankshuset - Swedbank. I hörnet mot 
stortorget ligger sparbanksbyggnaden, uppförd 
1914–1915. Länets första bank, Jämtlands Läns 
Sparbank startades 1847 och var de som flyttade 
 in i byggnaden. 
Prästgatan 21

Gamla Skolan. Östersunds första läroverks 
byggnad stod färdigt 1849. Förutom skol och 
turistbyråverksamhet fungerade det även som ett 
provisoriskt sjukhus under spanska sjukan 1918.   
Rådhusgatan 44

Ahlbergshallen - Östersunds Stadsmuseum. 
Östersunds gamla bibliotek, ritat av arkitekt Frans 
Bertil Wallberg, uppfördes 19091912. 
Idag finns utställningshall på ovanvåningen och 
Östersunds stadsmuseum i entréplan.  
Rådhusgatan 42

Buntmakaren. Storgatan i Östersund är en av 
Sveriges bäst bevarade 1880tals miljöer. Som ett 
exempel har vi Buntmakaren uppfört på 1840 talet 
vid nedre hörnet av stortorget.  
Tillsammans med detta gatuhus o flertalet andra 
hus på Storgatan bildar dessa en typisk stadsbild 
för 1880 talets Östersund.  
Storgatan 19

Gamla Kyrkan. Arbetet kom igång 1834 genom 
att de 500 stadsborna själva ombesörjde grund-
läggningsarbetena, eftersom stadsborna hade 
arbetsplikt på kyrkbygget. Kyrkan togs i bruk 1839 
men invigdes inte förrän 1846. 
Kyrkgatan 41

Magasinet Hamngatan 12. Gammalt gårdshus 
byggt på slutet av 1800talet som idag inrymmer 
fik & butik. Trivs du extra bra på stolen du sitter på, 
kan du köpa med dig den hem.  
Hamngatan 12

Gamla teatern. 1884 invigdes det hus som kall-
lades ”Sveriges största trähus”. Huset har under 
åren använts till teaterverksamhet, frikyrka och 
möteslokal för arbetarrörelsen.  
Thoméegränd 20 

Rådhuset. Rådhuset ritat av arkitekt Frans Bertil 
Wallberg stod färdigbyggt 1912. 1986 fyllde Öster-
sund 200 år och till jubileet infördes ett klockspel i 
tornet som spelas 3 gånger om dagen. I Rådhuset 
finns idag delar av Östersunds kommuns verksam-
het.  
Rådhusgatan 21
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Här är ett förslag  

på en promenad genom 

gator och gränder i centrala 

Östersund, scanna QR- 

koden eller hämta en karta 

hos Turistcenter. 
Fler förslag på  stads och konstvandringar på egen hand finns på visitostersund.se   

Vill du lära dig mer och Östersunds historia - 
följ med på en guidad stadsvandring där du får 
höra historier om byggnader och personlighe-
ter från förr som levt och verkat i staden.

Start: Turistcenter Storgatan 27

Tid: 3 juli – 28 augusti onsdagar 1820, söndagar 
1517

Pris: Vuxen 200 kr, barn 714 år 100 kr 

Boka: Boka gärna din vandring i förväg hos oss på 
Turistcenter, Storgatan 27 eller på nortic.se
I mån av plats kan du boka och betala din biljett via 
Swish, direkt till vår guide.

Fler förslag på stads och konstvandringar på egen 
hand finns på visitostersund.se   
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ÄVENTYRSBUSSEN
Under  sommaren finns möjlighet att testa Äventyrsbussen, 
som är en ny typ av transfer från Östersunds stadskärna ut till olika  
utflyktsmål. Så lämna bilen, ta med familj eller vänner och njut  
av en härlig utomhusdag. 

Tidtabell och priser hittar du på www.visitostersund.se

Forsaleden
Längs kulturlämningar, vattenfall  
och broar

Forsaleden är en 7 km lång, bitvis 
stenig, vandringsled som går längs 
Forsaån. Området har storslagen na-
tur och många kulturlämningar. Längs 
leden hittar du stenåldersboplatser, 
hällmålningar, vattenfall, strömmar 
och dammar och här växer många 
ovanliga växtarter tack vare den 
kalkhaltiga berggrunden. Turen utgår 
från Herrevadsströmmen och bussen 
hämtar upp vid Norra parkeringen. 
Missa inte ett dopp i de naturliga bas-
sängerna med dess turkosa vatten.

Högforsleden
Bland blåbärsris, älgfångstgropar och Jämtlands sista avrättningsplats

Högforsleden är 8 km lång stig i varierad terräng som går längs Hårkans branta stränder.
Du går från Högfors kraftverk med utsikt över Högfors slott ner till Lits camping. Stigen går delvis 
högt och vackert och den äventyrlige kan på några ställen använda rep för att ta sig ner till vattnet.  
Längs stigen finns flera älgfångstgropar och även Jämtlands sista avrättningsplats, där norrmannen 
Sivert Andersson 1858 avrättades genom halshuggning efter att ha mördat.
Vindskydd och grillplats finns vid Blåberget.

Moose Garden 
Närkontakt med skogens konung

I Orrviken, strax utanför Östersund, ligger Moose Garden.  
Här träffar du Jämtlands landskapsdjur på nära håll. Älgen är 
det största nu levande hjortdjuret. En vuxen älg kan bli upp till 
två meter i mankhöjd, väga upp till 700 kilo och själva kronan 
på en älg kan spänna över två meter. På Moose Garden  
kommer du älgarna nära, kan klappa dem och lära mer om 
dessa fascinerande djur.

Revsund Brewery
Bryggeribesök med rundvandring och provning

Sommaren 2022 är det premiäröppning för Revsunds Brewery & 
Destillerys nya bryggerilokaler och Taproom restaurang i Revsund. 
Bryggeriet är en välkänd producent av öl, gin och whisky och har 
vunnit flera priser. I samarbete med Äventyrsbussen erbjuds turer 
där deltagarna har möjlighet att få en rundvandring i bryggeriet, 
provsmakningar på öl eller gin och/eller middag i nya Taproom.

visitostersund.se 43
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Bio Regina
Folkets Bio i Östersund. Vi visar film som roar och oroar, som skapar skratt,  
eftertanke och samtal, som ger nya perspektiv på världen och att vara människa. 
Vi breddar filmutbudet genom att visa filmer från hela världen. 2 salonger.  
Film alla kvällar i veckan 19.00 och DAGBIO måndagar 14.00. Barnfilm på söndagar. 
Filmfestivaler, Skolbio och specialarrangemang.

Prästgatan 56, Östersund
063-13 00 05 | bioregina.se

Downhill på Frösön
Action även på sommaren i våra backar. 6 leder från toppen av Östberget.  
Två blå, en för nybörjare och en lite svårare. 3 röda avancerade leder och två  
svarta för de som vill ha en riktig utmaning branta, smala med kurvor och hopp. 
Du kan hyra komplett utrustning från Lagg & Hoj. 

För öppettider: se Cykla downhill på Frösön – Östersund.se (ostersund.se)

Östberget, Frösön
063-14 30 00 | ostersund.se

Bowlinghallen Kök & Bar
Hos oss hittar du välvårdade banor, simulatorspel, Shuffleboard Bank Shot,  
god mat & dryck med hjälpsam personal. Ät dagens lunch, à la carte, buffé  
(även företag) eller gofika och kombinera med ett spel.  
För aktuella priser och öppettider:  
bowlinghallenostersund.se |  facebook.com/ostersundbowlinghall

Bangårdsgatan 2, Östersund
063-51 21 27 | bowlinghallenostersund.se

Jamtli
Ett museum som inget annat. Besök fasta och tillfälliga utställningar, se de  
vikingatida Överhogdalsbonaderna och konst på Nationalmuseum Jamtli.  
På sommarens Jamtli Historieland vaknar friluftsmuseet till liv med lustfyllda  
aktiviteter för alla åldrar.

Museiplan 2, Östersund
063-15 01 00, 15 01 10 | jamtli.com

Gaaltije
Gaaltije är ett sydsamiskt museum. I utställningarna berättas om samisk historia  
– allt ur ett samiskt perspektiv. Här finns en butik som erbjuder slöjd och hantverk, 
heminredning, smycken, kött, böcker och produkter från samiska företagare.

Köpmangatan 58, Östersund
072-515 39 40 | gaaltije.se

Lagg & Hoj
Hyr din cykel hos oss i sommar. Vi har butik på Frösön, men sommartid även  
uthyrning nära centrum. Citycyklar, mountainbikes, elcyklar, elkickbikes eller  
lådcykel med plats för hela familjen. Valet är ditt!  
Boka dygnet runt online. Från en timme till flera dagar.

Hornsgatan 11, Frösön
063-663 19 10 | lagghoj.se

Biostaden Östersund 
För din bästa filmupplevelse. 6 salonger. Öppet alla dagar i veckan.  
Boka egen biovisning, kalas, TV-spel, möten.  
Biljetter/boka via svenskabio.se. Kontantfritt.  
FB: Biostaden Östersund, Instagram: biostadenosd

Biblioteksgatan/Stjärntorget, Östersund
076-795 99 49 | svenskabio.se 

AKTIVITETER
Östersund har så mycket att erbjuda för både stora och 
små. Missa inte årets utställning på Nationalmuseum 
Jamtli och en tur med M/S Thomée på Storsjöns 
vatten. Moose Garden bjuder på unika möten med 
älgar och älgkalvar och för alla med spring i benen 
passar en dag på Multi Challenge eller  
Teknikland. Här hittar du ett urval av  
aktiviteter – läs mer på visitostersund.se

Guide
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Lits Camping & Kanot
Stor kanot/kajakcentral med över 30 års erfarenhet, 20 min med bil/buss från 
Östersund. Här kan du paddla dagsturer, helgturer eller långturer upp till 3 veckor. 
För dagsturer kan du utgå direkt från campingen på fina Hårkan eller Indalsälven. 
För längre turer kör vi ut dig till lämplig startplats i vildmarken. Varmt Välkommen. 
Priser: Se hemsida.

Lit
0642-102 47 | litscamping.com

Sommarhagen
Kompositören Wilhelm Peterson-Berger blev betagen av Frösöns skönhet.  
Så mycket att han lät bygga sitt hem Sommarhagen här, idag ett museum och  
populärt besöksmål med café. Audioguider på svenska, engelska och tyska.  
Öppet: Från 21 juni, mån-sön kl 11-17. Priser: Entré till museet 100 kr.  
Grupper kan boka besök från juni-sept på 073-071 99 19.

Frösön
072-233 42 32 | sommarhagen.com

M/S Thomée
M/S Thomée är ett anrikt fartyg byggt 1875, renoverades 2017 och erbjuder  
trevliga reguljära sjökryssningar ut till Verkö slott tisdag-söndag under sommaren. 
Förtäring och fullständiga rättigheter ombord. Platser inne på fartyget, soldäck 
eller egen hytt på övre däck. Biljetter köper du i Östersunds hamn.

Östersunds hamn
063-10 37 00 | sirwinston.se/thomee

Storsjöbadet
Sommartid öppnar också Storsjöbadets sommarbad. Här finns utomhusservering, 
solstolar, beachvolleyplan, en 50-metersbassäng och en grund lekbassäng för  
barnen. Om vädret tillåter hittar du en hinderbana i 50-metersbassängen.

Utomhusbadet öppnar när sommarlovet börjar och stänger när det är slut.

Se hemsida för öppettider och priser.

Krondikesvägen 95, Östersund
063-14 31 79 | storsjobadet.se

Locknekratern Geocenter
För 458 miljoner år sedan slog den världsunika tvillingmeteoriten ner och skapade 
Locknesjön. Kom till Ångsta, 25 km söder om Östersund, och lär dig mer på 
Locknekratern Meteoritcenter. Minicosmonova, Utställning och Café. 

Öppet: 5 juli–14 augusti, tis–sön 13–17.  
Entré: Vuxen 120 kr, 65+ & stud. 80 kr, barn under 12 år gratis.  
Info:  locknekratern.se & FB: Locknekratern

Ångstavägen 71, Ångsta
070-485 20 20 | locknekratern.se

Stadsvandring i Östersund
Vår guide tar er med på en spännande promenad i centrala Östersund och  
berättar historien bakom de hus och byggnader ni möter, och om intressanta  
personligheter som levt och verkat i staden förr och i nutid. 

När: onsdagar kl 18-20, söndagar kl. 15-17.  
Boka din biljett på nortic.se eller Turistcenter.

Storgatan 27, Östersund
063-701 17 00 | visitostersund.se

Multi Challenge
Ett av Sveriges största nöjescenter med mängder av aktiviteter som, Boda Borg, 
Inomhus-Gokart, Laserhall, Minigolf, Lekland, Biljard mm. Det breda utbudet och 
långa erfarenheten gör det perfekt till alla typer av grupper såsom vännerna, 
familjen, företag och svensexor. I anslutning finns Tiki Grill & Drinks som har 
Bowling och Shuffleboard och stort utbud av god mat och fräscha drinkar. 

Öppet alla dagar. Priser: Vi har alltid FRI entré. Separata priser för aktiviteterna.

Tjalmargatan 1, Östersund
063-14 05 40 | multichallenge.se

Teknikland
Teknikland är ett besöksmål för hela familjen. Här blandas flyg- och militärhistoria 
med teknik, lek och upptäckarglädje. Väck minnen till liv, ta del av spännande  
historier, lek i vår sagomiljö, kör elbil för de minsta, provsitt ett Viggenplan och 
pyssla i vår teknikverkstad. Öppet: 27 juni–21 augusti 10-16 alla dagar. Övrig tid 
öppet för bokningar. Priser: Vuxen 150kr, pensionär 130kr, barn tom. 18 år gratis.

Optands flygfält 106
063-14 05 50 | teknikland.se

Moose Garden
Möt skogens konung. Här får ni en unik möjlighet att mingla med skogens konung. 
Ni får både närkontakt med våra älgar samt höra spännande fakta och roliga  
historier. På gården erbjuder vi också cafeteria, gårdsbutik och boendemöjligheter. 
Från våra älgboenden har ni utsikt över älgarna åt ett håll och fjällen i det andra. 

Öppet: Juni–augusti (se hemsida för specifika öppettider).  
Övrig info: Facebook: Moose Garden Sweden I Instragram: @moosegardenorrviken

Orrviken 215, Östersund
070-363 60 61 | moosegarden.com

SuperTornado
Med vår snabba ribbåt SuperTornado kan du njuta av Storsjöns vackra omgivning-
ar med fartvind i håret. Båtturer förbokas och fartyget tar 12 passagerare.  
Vi tillhandahåller all nödvändig utrustning för att upplevelsen på sjön blir trygg och 
säker. Läs mer på hemsidan.

Östersunds hamn
063-10 37 00 | sirwinston.se/supertornado

Norderöns Golfklubb
Den familjevänliga golfanläggningen med mer än bara golf. Pay & Play,  
18-håls golfbana, övningsbana, boule, frisbeegolf, cyklar och café.  
Även uthyrning av kanoter och kajaker. Öppet: Alla dagar under sommaren.

Norderön
070-644 00 56 | norderonsgk.se

Tord Wiksten Event
Upplev hur det är att vara skidskytt på riktigt. Vi erbjuder kurser och aktiviteter i 
rullskidåkning och skidskytte. Det passar för alla som vill prova på eller utveckla 
sig, i sällskap från 1 person till 300. Välkommen till Sveriges nationalarena eller 
boka hem oss till din gräsmatta eller gillestuga.

ÖSK-vägen 11, Östersund
073-042 16 72 | wiksten.nu
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Östersund och regionen är utsedd av UNESCO 
till Creative City of Gastronomy. Här finns gott 
om trevliga och unika smakupplevelser inom 
mat och dryck. Många av våra restauranger 
fokuserar på mat lagad med lokala råvaror från 
länet, med en modern och internationell twist.

Guide
Restaurang Arctura
55 meter upp med Östersunds bästa 
utsikt! Lunch och festvåning präglat av 
lokala råvaror med en milsvid utsikt 
över det jämtländska landskapet.

Öskvägen 13, Skidstadion Ösd
063-16 15 60 | arctura.se

Artut 
Med fokus på öl från hantverksbryg-
gerier världen över och pizzor bakade 
på surdeg med högklassiga råvaror så 
väntar vi på att välkomna er till bords.

Hamngatan 17, Östersund
063-10 51 10 | artutbar.se

Big Lake Coffee
Ett hantverks kafferosteri med  
kaffebar och butik för kaffefolket.

Biblioteksgatan 9, Östersund
076-140 00 66 | biglakecoffee.se

Brunkullan Brasserie
Kvarterskrog i stilren miljö i hjärtat av 
Östersund. Mat med inspiration från 
asiatiska köket & noga utvalda drycker. 
Skönt barhäng & stor uteservering på 
bakgården.

Postgränd 5, Östersund
063-10 14 55 | brunkullanbrasserie.se

Café Sommarhagen
Goda smörgåsar, sallader, pajer och 
hembakat gofika. Bakar allt från 
grunden. Glutenfria, mjölkfria och 
veganska alternativ.

Peterson-Bergers väg 30, Frösön
072-215 22 10 | sommarhagen.com

Captain Cook
Blues, öl och mat är kultur.  
Mötes platsen för dig som uppskattar 
lokalproducerad öl, mat och ett trevligt 
bemötande. Musik och öppettider se 
hemsida.

Hamngatan 9 | 063-12 60 90
FB: CaptainCook.Sweden

Ecocaféet – 2inspire
Ett hälsocenter och ekologiskt café, en 
grön oas i centrala Östersund, passion 
för miljö, djur och människa. Lunch, 
fika, middagar, smoothies och annat 
gott.

Storgatan 26, Östersund
063-77 90 77 | 2inspire.se

Edenbos Konditori & Butik
Välkommen till ett av Östersunds  
äldsta konditorier. Fika klassiska 
bakverk eller ät dig mätt på vällagad 
husman i en hemtrevlig miljö.

Rådhusgatan 59, Östersund
063-51 12 20 | edenbos.se

Grekiska Grill & Bar
Vi är passionerade av att alltid sätta 
gästen i centrum. Vår meny präglas av 
traditionella grekiska rätter med hög-
kvalitativa råvaror och en touch av 
Sverige. 

Prästgatan 51, Östersund
063-660 77 77 | grekiska.se

Gusto Gelato
Det nya lilla rosa stället på gågatan 
med egentillverkad gelato, sorbet och 
soft gelato.

Prästgatan 39, Östersund
063-12 00 90 | lfdg.se

Hamngatan Magasinet
Stans mysigaste bistro & café med 
solig uteservering. Vällagad mat  
baserad på frukt och grönt, hembakat 
fika och lokal glass. Utvalda viner och 
lokala ölsorter.

Hamngatan 12, Östersund
063-51 02 99 | hamngatan12.se

Jamtli Kafé
Vi erbjuder fika, smörgåsar, och 
enklare lunchrätter. Här visas också 
mindre utställningar, konst och foto. 
Öppet tis-fre kl 9.30-16, ons t o m kl 20, 
lör-sön kl 11-16.

Museiplan 2, Östersund | 063-15 01 05 
jamtli.com/mat-logi-service/jamtli-kafe
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Jazzköket
Lokal och ekologisk “soul food”. 
Säsongsbaserat, närodlat, råvaror från 
vår region. I baren, lokala ölbryggare, 
svenska spritbrännare och interna-
tionella vinmakare med naturliga viner.

Prästgatan 44, Östersund
063-10 15 75 | jazzkoket.se

Jazzköket Saluhall
Lunchbistro med fokus på det gröna 
samt butik med lokala delikatesser. 
Östersunds grönaste lunch. Hållbart 
fångad fisk, lokalt gräsbeteskött, lokala 
ostar mm.

Prästgatan 44, Östersund
063-10 15 76 | jazzkoket.se/saluhall

Kitchen & Table Östersund
Tillsammans med Marcus Samuelsson 
har vi farit västerut och kombinerat 
råvaror från Jämtland och Norden med 
smaker från det mångkulturella 
Manhattan/Brooklyn. Riktigt gott. 

Prästgatan 16, Östersund | 063-55 60 04 
kitchenandtable.se/ostersund

Kiwanobar
Övre plan Kärnangallerian! Vi serverar 
fräscha juicer & smoothies, grymma 
burgare, paninis & milkshakes där du 
kan komponera din egen favorit!

Kyrkgatan 64, Östersund
076-797 03 63 | kiwanobar.se

La Fabbrica del Gusto
Smakfabriken med innergård och lokal 
i flera etage. Vi lagar pizza, pasta,  
antipasto, sallad, burgare och gelato. 
Det är vad vi gör och vi gör det med 
kärlek.

Storgatan 28, Östersund
063-12 00 90 | lfdg.se

Magazinet Bar
Cockail- och vinbar som måste  
upplevas. Kontinental atmosfär i 
loungemiljö med DJ.

Storgatan 28, Östersund
063-12 00 90 | magazinetbar.se

Norra Station Café
Vi erbjuder smakupplevelser som  
lämnar en god eftersmak i både mage, 
själ och hjärta. Vi har ett nära samar-
bete med lokala leverantörer, ett eget 
kaffe rosteri och många aktiviteter.

Prästgatan 40, Östersund 
070-677 84 32 | norra-station.nu

Nummer Ett Bistro & Co-Office
Konceptet är enkelt och väldigt gott, 
brunch all day! Frukost- och lunch-
inspirerat med färskpressade juicer. 
Lokala leverantörer för högsta och 
bästa kvalitet! 

Stortorget 1, Östersund
063-663 15 15 | n1.se

O’learys Östersund
Vi erbjuder en komplett upplevelse 
med en kombination av sport och 
amerikansk mat, där alla är välkomna. 

Kyrkgatan 70, Östersund
063-57 57 00 | olearys.se/ostersund

     
Republiken Bar & Kök
Hos oss kan man äta Mellanrätter, 
Bistromeny & Smakmeny med brett 
utbud av vin, öl och alkoholfria alt. Vi 
önskar er varmt välkommen till bords! 

Samuel Permans Gata 9, Östersund
079-100 70 80 | republiken.net

Restaurang Dalwhinnie
En familjeägd restaurang av Michael 
och Anneli Ternqvist sedan 2003. Här 
sätter vi gästen, råvaror, kvalitet och 
service i fokus under ert besök.

Prästgatan 31, Östersund
063-12 33 23 | dalwhinnie.se

Restaurang Vineri Ripan 
Med produkter av högsta kvalitet 
importerade från Italien. På menyn 
hittar du förrätter, pasta, pizza, kött, 
efterrätter och ett urval av italienska 
öl, vin och likörer.

Stortorget 4, Östersund 
063-554 20 00 | fjallripanrestaurang.se

Salt å Peppar
Delikatessbutik med caféservering  
och våffleri i Kärnan galleria.

Kyrkgatan 64 Kärnan Galleria 
063-10 75 00 | saltapeppar.se

Seaport
Populär bryggservering i Östersunds 
hamn i direkt anslutning till det anrika 
fartyget M/S Thomée. Sommar-
betonade maträtter och kylda drycker 
med öl och vin. 

Östersunds hamn
063-10 37 00 | sirwinston.se/seaport

Sibylla 11:ans Grill
En av stadens äldsta hamburgerrestau-
ranger. God och vällagad snabbmat 
med ett stort utbud av glass. Sittplatser 
i två plan och liten uteservering.

Samuel Permans Gata 11, Östersund
063-51 83 83 | sibylla.se

Sir Winston Restaurang & Bar
Vida känd för en härlig atmosfär, god 
mat med mycket lokala råvaror och 
brett dryckesurval. Öppet alla dagar. 

Prästgatan 19, Stortorget, Östersund 
063-10 68 00 | sirwinston.se/sir-winston

Tages Konditori & Kök
Hos Tages kan du både njuta av hem-
lagad mat och våra egna hamburgare 
på jämtländsk färs eller ta en fika med 
bakverk från vårt eget bageri! 

Frösövägen 32, Frösön
063-51 84 07 | tages.se

Teaterträdgården Gamla 
Teatern
Missa inte stans bästa uteservering. 
Kombinera god mat och dryck på vår 
oas mitt i stan. DJ m härlig musik.

Thoméegränd 20, Östersund
063-51 16 00 | gamlateatern.se

Texas Longhorn 
Vi erbjuder en avslappnad välkom-
nande Texas-atmosfär och genuin 
Texas-mat. Allt baserat på en sann  
historia. Vi serverar 100% svenskt kött.

Storgatan 29, Östersund
063-102 288 | texaslonghorn.se/ 
restaurang/ostersund/

Tiki Grill & Drinks
Upplev en skön restaurang med  
inspiration från Hawaii, med Bowling, 
Shuffleboard, Biljard och Minigolf.  
God mat och stort utbud av fräscha 
drinkar.

Tjalmargatan 1, Östersund
063-14 05 40 | tikiostersund.se

Tivars Gårdsmejeri
Mysig restaurang med catering,  
gårdsbutik, mejeri och uthyrning av 
kajak och kanot. Välkommen till oss på 
Norderöns strand med underbar  
fjällutsikt.

Norderön 630, Frösön
070-385 51 52 | tivars.se

Verkö Slott
Verkö slott erbjuder luncher och  
middagar, god & vällagad mat och  
fullständiga rättigheter. Möjlighet finns 
att bo över på slottet. 

Verkön
063-10 37 00 | sirwinston.se/verkoslott

Wedemarks Konditori
Den självklara mötesplatsen, mitt på 
gågatan. Missa inte vår egentillverkade 
italienska glass.

Prästgatan 27, Östersund
063-51 03 83 | wedemarks.se

Winston SAIL
Solig uteservering vid övre delen av 
Stortorget. Alla dagar vädret tillåter 
sätter vi segel och erbjuder populära 
maträtter och kylda drycker.

Prästgatan 19, Östersund
063-10 68 00 | sirwinston.se/sail
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Här i Östersund finns flertalet lokala behandlings
salonger. Här kan du få goda råd för hälsa och 
hudvård. Unna dig en stunds återhämtning  
och en välmående helhetsupplevelse hos  
certifierade terapeuter och frisörer. Guide
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HÄLSA & 
SKÖNHET Care of You Skin Studio

Auktoriserade hudterapeuter centralt i 
Östersund. Ett brett sortiment av 
behandlingar med fokus på resultat, 
service och välmående.

Storgatan 39, Östersund
063-12 46 00 | careofyouskinstudio.se

Hudateljén
Hudvårdssalong mitt i stan med  
auktoriserade hudterapeuter. En 
mängd olika behandlingar i en lugn 
och avkopplande miljö.

Storgatan 34, Östersund
063-51 25 45 |hudateljen.com

Lilla Skönhetssalongen
Certifierade terapeuter med ditt 
välmående som högsta prioritet.  
Här kan du unna dig behandlingar för 
hela kroppen, från fransar och naglar 
till massage och fotvård.

Postgränd 12, Östersund
070-598 73 63 | lillaskonhetssalongen.se

Max Frisering 
Max frisering är ett starkt team av 
frisörer i ständig utveckling med mål 
att ge dig en personlig helhets-
upplevelse.

Hamngatan 11, Östersund
063-51 03 15 | maxfrisering.se

Norrklipp 
Här på Norrklipp vill jag att du som 
kund ska känna dig som hemma, till-
sammans skapar vi något fantastiskt. 
Miljövänliga färger och produkter.

Postgränd 11, Östersund
063-660 60 00 | norrklipp.se

Skönhetscenter
Anrik salong med det senaste inom 
hudvård, fotvård, hårvård, tatuerings-
borttagning samt estetiska injektioner.

Stortotget 6, Östersund
063-12 80 87 | skonhetscenter.nu

Spakliniken
Behandlingar i en omgivning där du 
kan vårda sinnet, kropp & själ. Olika 
massagebehandlingar, relax, jacuzzi 
(inomhus & utomhus) bastu, mat & 
dryck, shop.

Ringvägen 4, Östersund
063-55 60 90 | spakliniken.com

Turkos hudvård & hälsa
Omsorgsfullt utvalt sortiment med 
kosttillskott och ekologisk hudvård för 
dig och hela familjens välmående.

Köpmangatan 34, Östersund
063-12 23 13 | turkos.se

Apotek Hjärtat
Ett apotek med hjärta. Vi gör det 
enklare för dig som kund, personlig 
rådgivning och brett sortiment.

På ICA Maxi och ICA Kvantum i 
Östersund samt i Lit
0771-40 54 05 | apotekhjartat.se

Apoteket Kärnan
Vi har ett stort utbud av kropp &  
skönhetsvård, vitaminer & hälsokost, 
receptfria läkemedel. Självklart kan du 
även hämta ut dina recept hos oss.

Kärnan Galleria, Östersund
0771-450 450 | apoteket.se

Kronans Apotek Mittpunkten 
Kronans Apotek finns här för dig. 
Oavsett vem du är så är det vårt 
uppdrag att hjälpa just dig att må lite 
bättre. Välkommen att prata med oss!

Mittpunkten Galleria, Östersund
0771-61 26 12 | kronansapotek.se
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I Östersund kantas gränderna i city av små mysiga 
butiker och längs Gågatan hittar du de stora 
butikskedjorna och galleriorna. I Lillänge 
köpcentrum, några kilometer utanför stan, finns 
bl a sport-, elektronik-, livsmedels-, kläd- och 
leksaksbutiker. Köp ett Östersundshäfte och  
få rabatt på din shopping i över 70 butiker, 
restauranger, caféer och andra verksamheter.

Guide
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SHOPPING
& HANTVERK Akademibokhandeln Kärnan

Sveriges ledande bokhandelskedja. 
Hos oss kan du välja och vraka bland 
ett brett sortiment av böcker, pappers- 
och kontorsvaror, spel och pussel.

Kärnan Galleria, Östersund
010-744 17 60 | akademibokhandeln.se

Alina Service i Östersund
Service och försäljning av nya och 
begagnade datorer, mobiler, skrivare 
och annan elektronisk utrustning. 

Storgatan 32, Östersund
063-13 00 01 | alina.se

Ateljé Grönlund
Bröllopsbutik med försäljning av  
brudklänningar och tillbehör. 
Uthyrning av frack och smoking. 
Syateljé för nysömnad, ändringar och 
reparationer av kläder.

Köpmangatan 32, Östersund
063-13 41 41 | ateljegronlund.se

Bik Bok
Välkommen till Bik Bok, den interna-
tionella modedestinationen för unga 
kvinnor som älskar mode. Från de 
bästa basplaggen och denim till de  
perfekta trendprodukterna.

Prästgatan 38, Östersund
010-20 63 368 | facebook.com/bikbok

Brukat
En modern secondhandbutik med 
utvalda damkläder, skor, väskor,  
smycken och andra accessoarer. 

Storgatan 42, Östersund
079-337 64 83 | brukat.se

Burmans Skor
Östersunds mest välsorterade sko-
butik med många välkända sko-
märken. Vi har skor för hela familjen, 
vardag eller fest.

Prästgatan 38, Östersund
063-51 12 97 | burmansskor.se

Carlings
Hos oss hittar du jeans och moderna 
kläder från ett brett urval av populära 
märken så som Levis, Lee och mycket 
mer!

Prästgatan 39, Östersund
010-20 63 1 05 | carlings.com/sv

Cervera 
Vi erbjuder ett brett sortiment av kval-
itets- och designprodukter för kök och 
matplats. Även skandinavisk design.

Prästgatan 46, Östersund
063-13 39 30 | cervera.se

Coop City Östersund
Coop City Östersund, din matbutik 
mitt i centrum. Vi har ett brett sorti-
ment med fokus på prisvärd, hållbar 
matglädje.

Mittpunkten Galleria, Östersund
063-18 01 10 | coopnord.se

Cubus
En klädbutik med något för hela  
familjen.

Mittpunkten Galleria, Östersund
010-206 85 02 | cubus.com

C:nen
Småskaliga och hållbara produkter 
från flera lokala företag utgör eko-
hubben C:nen. Glassförsäljning, aktivi-
teter och konferens, alla kring temat 
hållbarhet.

Prästgatan 39, Östersund
0770-33 22 00 | dios.se 

Drejeriet Butik & Galleri
Butik & galleri som drivs av 14  
konsthantverkare/konstnärer. 
Närproducerade och handgjorda  
produkter. I galleriet visas samtida  
keramik och glas.

Hamngatan 7, Östersund
063-13 35 33 | drejeriet-keramik.se
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Garntorget 
En butik full med olika garner, mönster 
sybehör & broderitillbehör.

Gustav III:s torg, Östersund 
063-10 11 60

Gaupa Hantverk
Butiken med genuint personligt och 
härproducerat hantverk från många av 
regionens kreatörer.

Zätagränd 1, Östersund
076-945 65 15 | gaupa.se

Glitter
Glitter är en butikskedja med E-handel 
som erbjuder bijouterier, äkta silver 
och håraccessoarer, alltid med god 
service.

Mittpunkten Galleria, Östersund
063-10 66 60 | glitter.se

Gå & Löpkliniken
Rätt sko till rätt fot, vi behandlar alla 
olika, med kunskap, kvalité och service 
ger vi dig bästa möjliga förutsättning 
för rörelse!

Storgatan 19, Östersund | 063-57 00 16 
gaochlopkliniken.se/ostersund

Hamngatan 12 
En upplevelseplats! Produkter från 
ledande varumärken: Mateus, Ernst & 
Marimekko. Loppisfynd och möbler. 
Östersunds mysigaste lifestylebutik.

Hamngatan 12, Östersund
063-51 02 99 | hamngatan12.se

Hemmakväll
Den bästa destinationen för godis.  
Hos oss hittar du allt för en perfekt 
hemmakväll och vi har kanske 
världens bästa lösgodis.

Storgatan 33, Östersund
063-10 57 00 | hemmakvall.se

Hemtex
Hos oss hittar du heminredning för 
alla rum. Allt från sköna påslakanset 
och galet fina gardiner till säsongens 
magiska mattor och detaljerna som 
gör ditt hem komplett.

Storgatan 21, Östersund
063-51 73 50 | hemtex.se

Hübenettes Bokhandel
Bokhandel med äldre atmosfär som 
har mycket i presentväg för stora och 
små. Ombud för Schenker & Bring. 
Frimärken och lotter. Swedish  
souvenirs.

Prästgatan 23, Östersund
063-51 03 00 | hubenettes.se

Hälsokraft
Auktoriserade hälsobutiker där du 
även kan beställa varor fraktfritt samt 
miljövänligt till låga priser och även få 
rådgivning.

Mittpunkten Galleria och Prästg. 28
063-51 10 76, 063-13 35 10 
hphalsokost.se

Indiska
Vi säljer mode, inredning och acces-
soarer. Med produkter av god kvalitet 
till bra priser vill vi inspirera dig i din 
vardag.

Prästgatan 26, Östersund
063-10 03 20 | indiska.com

Inlandet
En härlig blandning av egna produkter 
tillsammans med Klättermusen, 
Patagonia, Vans, Carhartt, Lemmel, 
Norrlandskläder från SQRTN & mycket 
mer.

Samuel Permans Gata 10A, Östersund
010-474 91 00 | inlandet.se

Interflora Biblioteksgatans 
Blommor
Din Interflora butik i centrala 
Östersund. Hos oss hittar du blommor 
för livets alla tillfällen. Välkommen in!

Biblioteksgatan 13, Östersund
063-51 00 01 | IG: Interfloraostersund

Jamtli Butik
Presentbutiken– som har söndags-
öppet året runt! I Jamtli Butik finns  
källor till inspiration och kunskap för 
hela familjen.

Museiplan 2, Östersund
063-15 03 03 | jamtli.com/ 
mat-logi-service/jamtli-butik

Kandy’z 
Godisbutik & glasscafé – med över 
1000 olika sorter i lådorna så har vi 
Östersunds bredaste sortiment av 
superfärskt lösgodis.

Bangårdsgatan 34, Östersund
070-636 10 70 | kandyz.se

Kärnan Galleria
En plats – Massor att upptäcka! Mode. 
Inredning. Blommor. Skönhet. 
Bokhandel. Apotek. Café. Pressbyrå. 
Leksaker. Paketombud. Ost & chark. 
Urmakare. Frisör. Välkommen in!

Prästgatan 45, Östersund
#kärnangalleria

Lagerhaus 
Lagerhaus – we create happy places! 
På Lagerhaus hjälper vi dig att skapa 
ett personligt, trivsamt hem och 
inspirerar till glädje i vardagen. 

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 10 86 | lagerhaus.se

Landbys, Jaktia Östersund
Jämtlands äldsta friluftsbutik, grundad 
1890. Vi har rätta utrustningen för ditt 
äventyr. Kunnig personal och komplett 
sortiment inom jakt, fiske och fritid för 
det jämtländska friluftslivet.

Hagvägen 9 (Lillänge), Östersund 
063-18 90 00 | landbys.se

Larssons Guld SMYCKA
Butiken som älskar smycken och  
klockor. Många kända varumärken 
samt Brunkullasmycken.

Kyrkgatan 45, Busstorget, Östersund
063-51 24 27 | smycka.se/butik/54

Dressmann 
Nordens största modekedja inom 
herr kläder som täcker klädbehovet för 
män i alla åldrar. Ett fullt sortiment 
med bas- och fritidskläder, konfektion 
och i storlekarna upp till 9XL.

Prästgatan 39, Östersund
010-206 89 52 | Dressmann.com

EJ:s Hälsokost
Brett sortiment av ekologisk hudvård, 
kosttillskott, naturläkemedel, örter, 
eko-livsmedel, eko-hemprodukter 
samt giftfria leksaker & babyprodukter.

Kyrkgatan 74, Östersund
063-10 19 60 | ejshalsokost.se

Eurosko
En modern skobutik för hela familjen.

Prästgatan 37, Östersund
070-888 19 04 | Eurosko.se

Fanny
Modebutiken med den bästa servicen, 
brett utbud och prisvärt mode från 
kända varumärken.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 60 13 | fannybutikerna.se

Fin InUnder
Service, Kvalitet och Funktion, det är vi 
bäst på! Underkläder, bad, underställ, 
strumpbyxor m.m.

Hamngatan 10, Östersund
063-10 27 70 | fininunder.se

Frösö Handtryck  
General Store
Handtryckt textil inredning, meter-
varor, kuddar, accessoarer i samarbete 
med kända formgivare. Handtryckt i 
Jämtland sen 1946. 

Storgatan 19, Östersund
063-434 40 | frosohandtryck.se
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Lekia Kärnan Galleria
Din leksaksbutik i centrala östersund.

Kärnan Galleria, Östersund
063-808 11 | lekia.se

Lilla Larssons Guld
En modern guldsmedsbutik som  
erbjuder smycken från Efva Attling, 
Drakenberg Sjölin och Schalins Ringar 
mfl.

Prästgatan 24, Östersund
063-51 04 74 | lillalarssonsguld.se

Linnean Blommor & Design 
I vår inspirerande oas finns ett stort 
utbud av snittblommor samt växter 
för inomhus och utomhus miljö.

Brunflovägen 13, Östersund
063-10 47 64 | linnean.se

Magnolia Blommor & Interiör 
Välkommen in i vår blomstrande butik! 
Vi har ett väl utvalt utbud av växter, 
snittblommor och inredning.

Bangårdsgatan 15F, Östersund
063-220 63 | magnoliablommor.com

Meindl Concept Store 
Unika kvalitetsprodukter för aktiviteter 
utomhus. Sveriges största sortiment av 
MEINDL – vandringskängor och  
promenadskor.

Chaufförvägen 19 A, Östersund
063-391 64 03 | meindl.se

mStore
Som Apple Premium Reseller har vi ett 
komplett utbud av Apples produkter, 
tjänster och tillbehör – och kunskapen 
som behövs för att kunna guida dig 
rätt.

Prästgatan 23, Östersund
0770-33 99 55 | mstore.se

Starlanders Urhandel
Starlanders Urhandel är en Klock-
masterbutik som ligger i gallerian 
Kärnan. Säljer klockor, samt servar och 
byter batterier och armband på dom.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 60 27 | klockmaster.se/butiker/
ostersund

Storsjöhyttan
Jämtlands första glashytta som drivs 
av två kvinnliga glasblåsare. Följ hur 
glaset formas. Verkstad, butik och  
galleri.

Hamnen, Östersund
063-13 36 30 | storsjohyttan.com

Svedberghs Guld
Vi har det populära Snöhjärtat! Hos 
oss hittar du förlovnings- & vigsel-
ringar från Schalins samt en mängd 
andra smycken från flera mode-
märken.

Prästgatan 42, Östersund
063-51 16 26 | svedberghsguld.se

Polarn O. Pyret
Vi gör barnkläder som tål att älskas, 
tvättas och slitas.Vi kallar det design 
som håller. Välkommen till oss på 
Polarn O. Pyret!

Stortorget 6, Östersund
063-10 20 40 | polarnopyret.se

Rituals Cosmetics
Stort sortiment av exklusiva och 
prisvärda produkter för kropp och 
hem. Vi hoppas kunna berika ditt liv 
med unika, personliga, noggrant  
utvalda dofter. 

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 50 00 | rituals.com/sv-se/home

Slaktar’n i Östersund
Köttbutik, charkuteri och restaurang. 
Egen produktion av charkuterier utan 
tillsatser. Styckning av hela djur, 
endast från naturbete. Relationsmat, 
100% Ojämn Smak.

Stortorget 2, Östersund
063-660 44 60 I slaktarn.nu

Mittpunkten Galleria
20 butiker under samma tak, eget 
parkeringsgarage och generösa  
öppettider. Mittpunkten – One Stop 
Shopping!

Kyrkgatan 66, Östersund
mittpunkten.net

Naturkompaniet
Friluftsbutik med kända varumärken 
inom outdoor. Vår erfarna personal 
guidar dig till rätt utrustning för just 
ditt äventyr.

Prästgatan 31, Östersund
063-10 25 15

Norma Jeane Blommor  
med detaljer 
En unik butik med stort urval på 
snittblommor, krukväxter och  
inredningsdetaljer.

Kyrkgatan 74, Östersund
063-10 75 75 | normajeaneblommor.se

Svenssons ramar 
Certifierad konstinramare med försälj-
ning av konst. Mästarbrev i konst-
inramaryrket. Medlem i GBF/
Inramningsgruppen. Öppettider  
mån-fre 11-17.

Storgatan 42, Östersund
063-12 58 52 | svenssonsramar.se

Te-Centralen
Specialbutik för te med egen import. 
Sveriges äldsta tebutik online.

Biblioteksgatan 13, Östersund
063-12 36 88 | tecentralen.se

TeloGott
Vi erbjuder ett handplockat sortiment 
av konfektyr, choklad, delikatesser, te, 
kaffe & cigarrer. Eget kafferosteri. 
Kaffe to go.

Prästgatan 40, Östersund
063-12 13 41 | telogott.se

Optikern i Jämtland 
Som lokal och fristående optiker kan vi 
sälja utvalda produkter av högsta  
kvalité från de bästa leverantörerna. 
Välkommen in till oss på Optikern.

Thoméegränd 16, Östersund
063-18 02 80 | optikern.z.se

Peak Performance Östersund
Snow covered mountains, city streets 
and remote forest trails – it’s all home 
to us. We create innovative casual and 
active wear for a life on the move.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 10 29 | peakperformance.com/se

PickPackPost
En ny typ av paketombud och facility 
management-bolag avsedd att ge en 
modernare och effektivare upplevelse 
kring pakethantering och PopUp 
Market.

Kärnan Galleria, Östersund
010-470 95 53 | pickpackpost.se

The Body Shop
Vi har välbefinnande för alla tillfällen 
och hudtyper. Du vet väl att alla våra 
produkter är veganska eller vegetaris-
ka och att vi inte testar på djur.

Prästgatan 28, Östersund
063-10 39 31 | thebodyshop.se

Tintinstyle & Zmillas
En modebutik med brett utbud och 
personlig service. Du hittar det mesta 
inom mode, skor och accessoarer.

Prästgatan 36, Östersund
063-13 00 35 | tintinstyle.se

Triumph
Hos oss får du personlig service på en 
hög nivå. Ett stort sortiment av Bh 
samt trosor. Även SportBh. Härliga 
badkläder under säsong samt lounge 
och nattkläder.

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 60 15 | triumph.com
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I Östersund med omnejd kan du välja att bo på 
hotell, mindre pensionat/B&B, vandrarhem eller 
på någon av stadens campingplatser.
Passa på att boka något av våra boendepaket 
där aktivitet eller evenemang ingår. Dessa hittar 
du på vår webb visitostersund.se Guide
BOENDE
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Tygcenter
I hjärtat av Storgatan hittar du 
Tygcenter. Mysig & unik butik med ett 
fantastiskt utbud av allt du behöver 
för dina sy- och stickningsäventyr.

Storgatan 30, Östersund
063-10 33 70 | tygcenter.se

Ur & Penn
Sveriges ledande kedja för klockor och 
modeaccessoarer. Prisvärt sortiment 
med allt från stil rent till sportigt.  
Även öronhåltagning, klockservice och 
smyckesreparationer.

Mittpunkten Galleria, Östersund
010-405 66 87 | uropenn.se

Väskan
En butik med brett sortiment.  
Ni hittar varumärken som Fjällräven, 
Samsonite, Hestra, Ulrika Design och 
många fler.

Prästgatan 24, Östersund
063-10 26 20 | vaskan.se

Westvalls
Westvalls är en av Sveriges äldsta  
herrbutiker. Vi har sedan 1930 sålt 
kvalitetskläder till män i alla åldrar.

Prästgatan 37, Östersund
063-51 46 50 | westvalls.se

Åhléns 
Ta tillvara på varmare dagar och 
ljusare kvällar. Våra nyheter på 
hemavdelningen hjälper dig att göra 
rum för livet ute.

Prästgatan 35, Östersund
063-415 00 | ahlens.se

Önska Salt å Peppar
Delikatess och köks-presentbutik. 

Kärnan Galleria, Östersund
063-10 75 00 | saltapeppar.se

Turistcenter
Välkommen in till oss på Turistcenter,  
vi ger dig information och tips om Östersund. 
Försäljning av souvenirer, kartor och 
Birgerprodukter. 

Storgatan 27 
063-701 17 00 | visitostersund.se

 
Öppet:  27 juni-26 aug, mån-fre 10-16. 

Övriga året, mån-fre 10-15. 
Midsommarafton stängt.

Vi erbjuder våra gäster gratis Wifi – Välkommen in!

Du träffar oss också via: 
mail info@visitostersund.se 
facebook.com/visitostersund 
instagram.com/visitostersund 
Vår app, sök där appar finns på “Deztinations”.
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Best Western Hotell Ett
Prisvärt och personligt hotell 1,5 km fr 
centrum. Relax med varm pool och 
bastu. Närhet till naturen och motions-
spår. Stor parkering och gratis Wifi.

Körfältet centrum, Östersund
063-12 76 60 | hotellett.com

Clarion Hotel Grand Östersund
Mitt i city, hittar du Clarion, fullservice- 
hotellet med internationell atmosfär. 
En härlig mötesplats för både hotell-
gäster och Östersundare. 

Prästgatan 16, Östersund | 063-55 60 00 
nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/
ostersund/clarion-hotel-grand-ostersund

Frösö Park Hotel
Med storslagen utsikt över fjällvärlden 
på Frösön. Hotellet erbjuder 139 
hotellrum, stort gym inne, tränings-
park ute och ett prisbelönt spa.

Cronstads väg 2, Frösön
063-16 50 00 | frosoparkhotel.se

Hotell Emma
Hotel Emma, charmigt och personligt i 
hjärtat av stan. Frukost med 
jämtländskt mathantverk. Wifi. 
Garage, tillgång till gym, cyklar.

Prästgatan 31, Östersund
063-51 78 40 | hotelemma.com

Hotell Gamla Teatern
Bo på Hotell Gamla Teatern i en miljö 
utöver det vanliga. Våra rum och  
allmän-utrymmen är i Moulin Rouge 
stil. Relaxavdelning och Hamam.  
Fri parkering & Wifi.

Thoméegränd 20, Östersund
063-51 16 00 | gamlateatern.se

Hotell Jämteborg
Centralt m stor fri parkering. Lobbybar 
& uteservering m fullständiga rät-
tigheter. Frukostbuffé, Wifi, bastu & 
biljard. Unik del med hotellrum m.  
tillgång till kök. Elbilsladdning finns.

Storgatan 54, Östersund
063-51 01 01 | jamteborg.se

Hotell Stortorget
Vid Stortorget/Gågatan. Frukostbuffé 
alt. frukostpåse. Parkering i P-hus. 
Restaurang, skönhhetssalong och 
massage i anslutning. SMS-kod för 
entré.

Prästgatan 17, Östersund
063-10 05 00 | hotellosd.se

Hotell Zäta Longstay 
Bästa läge på gågatan. Nyöppnat 2022. 
Studios m pentry, hotellstandard.  
Gem kök, tvättstuga, garage. Boka fr  
3 nätter, billigare ju längre du bor.

Prästgatan 32, Östersund
063- 51 78 60 | hotel-z.se

Hotell Östersund
Spahotellet mitt I city. Vi erbjuder 
boende, spa, konferens och restau-
rang under samma tak. Varmt  
välkommen att boka din vistelse.

Kyrkgatan 70, Östersund
063-57 57 00 | hotellostersund.se

Leopold Boutique Hotel
Hotell i sekelskiftesmiljö mitt i hjärtat 
av Östersund. Intimt med mysig 
atmosfär. Högt i tak, stora fönster, 
kakelugnar, anno 1914. 7 rum m eget 
badrum, frukostbuffet.

Prästgatan 26, Östersund
063-22 333 | leopoldbb.com

Scandic Östersund Syd
Bo bekvämt några minuter från cen-
trum. Rymliga rum och fri parkering. 
Ät gott på Köksbaren. Storsjöbadet 
och Multi Challenge ligger nära. Möten 
och konferenser upp till 90 personer.

Krondikesvägen 97, Östersund 
063-685 86 00 | scandichotels.com

Sure Hotel by  
Best Western Älgen
Ett familjärt och prisvärt hotell nära 
järnvägsstationen och Östersund  
centrum. Fri tillgång till trådlöst  
internet. I priset ingår frukost.

Storgatan 61, Östersund
063-51 75 25 | hotelalgen.se

Pensionat Svea Bed & 
Breakfast
Prisvärt, centralt, 300 m från jvstn,  
fri parkering. Kök m självhushåll,  
djurtillåtna rum. Frukostbuffé ingår.

Storgatan 49, Östersund
063-51 29 01 | jamteborg.se

Jamtli Vandrarhem
Besöker du Östersund i arbete, för att 
träffa vänner eller för att tillbringa en 
dag eller två med familjen på Jamtli? 
Här finns boendet för dig!

Museiplan 2, Östersund
063-15 03 00 | jamtli.com/ 
mat-logi-service/jamtli-vandrarhem

Multi Challenge Vandrarhem
Fräscht, prisvärt, vandrarhem. 
Gemensamt kök och sällskapsrum 
med tv, gratis Wifi, fri parkering direkt 
vid entrén. Beläget i anslutning till Tiki 
Grill med stort utbud av mat och fika.

Tjalmargatan 1, Östersund
063-14 05 40 | multichallenge.se

STF Östersund Ledkrysset
Fjällinspirerat vandrarhem mitt i stan 
med rum i alla storlekar. Uteterass, 
sällskapsrum, lekrum, garage och Wifi. 
Frukostbuffé och gästkök.

Biblioteksgatan 25, Östersund
063-10 33 10 | ostersundledkrysset.se

First Camp Frösön-Östersund
Vackert belägen med utsikt över 
Storsjön och Östersund. Självhushålls-
stugor med 4/6 bäddar. 7 km till cen-
trum. Braskamin i 4-bäddsstugorna.

Rödövägen 3, Frösön
063-432 54 | firstcamp.se/destination/
froson-ostersund/

Östersunds Camping
Allt från 2-bäddsrum med delat kök 
och badrum till stora 74 kvm-stugor. 
Campingplatser med eller utan el, 
samt med vatten och avlopp. En av 
landets största stugbyar!

Krondikesvägen 95 C, Östersund
063-14 46 15 | ostersundscamping.se

Lits Camping & Kanot
Vackert beläget vid Indalsälven,  
20 min m bil fr Östersund. Stugor,  
tält-el/husvagnsplatser. Wifi. Badplats. 
Kanot- och kajakuthyrning. 

Hårkmon 125, Lit
0642-102 47 | litscamping.com

Sandvikens Camping & Stugby
Vid Storsjöns strand. 4 km från 
Östersund. Naturskönt, nära till  
motionsspår och fiske. 

Sandviken 130, Frösön
063-370 08, 070-331 61 24 
sandvikenscamping-stugby.com

LÄS MER OM BOENDE PÅ  
VISITOSTERSUND.SE
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Östersundshäftet är fyllt med över 70 finfina 

erbjudanden från stans butiker, caféer,  

restauranger och andra verksamheter. Dessutom får du 4 dagars fri parkering i  

centrum. Häftet säljs hos Turistcenter, Pressbyrån i Kärnan och i många av stans butiker.

Årets häfte kostar 165 kr och gäller från februari till sista oktober. På visitostersund.se 

hittar du mer info om var häftet gäller. Ett enkelt sätt att gynna våra lokala företag!

Ett presentkort som kan användas i ett stort antal butiker 

och andra verksamheter i Östersund. 

Du köper det hos Turistcenter, Pressbyrån i Kärnan eller i 

Mittpunkten och laddar med valfritt belopp.

Östersundshäftet har över  
70 erbjudanden och 4 dagar  
fri parkering ingår!

SHOPPA LOSS MED 
ÖSTERSUNDSHÄFTET!

ELLER GE BORT ETT CITYKORT I PRESENT!

VÄLKOMMEN
TILLBAKA I VINTER!



visitostersund.se  

facebook.com/visitostersund

instagram.com/visitostersund

Vår app, sök där appar finns 
på ”Deztinations”.

Besök oss på vår hemsida, 
följ oss i sociala medier och 
ladda ner vår app för aktuella 
erbjudanden och fler tips på 
vad man kan göra i Östersund 
i sommar!

FORTSÄTT 
INSPIRERAS 
ONLINE!

Storgatan 27 
063-701 17 00
info@visitostersund.se
Öppet:  27 juni-26 aug, mån-fre 10-16. 

Övriga året, mån-fre 10-15. 
Midsommarafton stängt.

Våra Info Points: Östersunds  
camping, Norderöns GK/Njord, First 
Camp Frösön, Jamtli, Lits Camping 
& Kanot, Pressbyrån Stationsplan, 
Orrviksbua, ICA Fåker, Gulf Brunflo


