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BOENDE, RESTAURANGER OCH MYCKET MER!



Upplev kontrasten mellan stad och fjäll i  
Östersund! Kontrasten mellan stad och  
närheten till fjällen är två av ingredienserna 
som gör Östersund unik och till en fantastisk 
vinterdestination. 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.

Östersund är en världsledande arena för 
vinterparasport. Den 20–29 januari står Öster-
sund värd för Para Nordic Skiing Champion- 
ships. Då kommer världseliten i både längd-
skidåkning och skidskytte att göra upp om 
VM-medaljerna på Östersunds skidstadion. 

Ytterligare ett Världsmästerskap går den 8–15 
januari. Det bli hockeyfest i Östersunds Arena 
när IIHF ICE Hockey U18 Women´s World 
Championship spelas. 9–12 mars fylls Skidsta-
dions läktare igen då världscupen i skidskytte 
kommer till Östersund.

Vintermysig stadskärna och ett varmt värd-
skap! Vi är stolta över vår mysiga stadskärna 
och våra unika butiker som du bara hittar här. 
Kolla gärna vad som erbjuds på Östersunds 
scener under vinterkvällarna, vi lovar Stand-
up komiker, blues, teater, dansband med 
mera. Toppa kvällen med ett besök på någon 
av våra restauranger. 

Vi ser fram emot en fantastisk vinter 
och hoppas du ska trivas hos oss!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
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@storsjoyran

olsson

#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.

@jjoannagustafsson

@helenalindnord

@mobilfotografensofialundberg

@sofiaekeroot

@nordiskaungdomsspelen

@thebiggan@nastgardsbua

@nypa72

@malmborgphotography

@sakobezt
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PARA-VM
LÄNGDSKIDOR 
OCH SKIDSKYTTE
20–29 januari står Östersund värd för Para Nordic Skiing World Champion- 
ships. I den gnistrande snön, med den stjärnklara himlen som tak, kommer 
världseliten inom längdskidåkning och skidskytte göra upp om världsmäster- 
skapsmedaljerna på Östersunds skidstadion. 

Det blir två spännande och underhållande VM i absoluta världsklass,  
både för de aktiva och för publiken. 

– Östersund har en lång och framgångsrik historia 
av att arrangera stora, internationella tävlingar. 
Dessutom jobbar man mycket med tillgänglighet, 
vilket gör att vi känner oss väldigt trygga där. 
Visionen är att Östersund ska bli ett centrum för 
vinterparasport i världen, säger Parasport Sveriges 
VM-chef Niclas Grön.

Att se sina förebilder i ett VM är ett stort ögonblick 
i livet och under tävlingen finns flera chanser att 
följa och heja på våra svenska stjärnor. Sveriges 
största medaljhopp är hemmaåkaren Zebastian 
Modin, som i senaste Paralympics i Peking tog ett 
silver och två brons. I och med att dessa medaljer 
lades till hans samling blev Modin Sveriges främste 
vinterparalympier genom tiderna. 

Förutom att det kommer bli två VM av högsta 
kvalitet ska det bli ett idrottssprudlande evene-
mang för publiken även utanför läktarplats. En 
invigningsceremoni kommer att kicka igång det 
hela med pompa och ståt. Lokala föreningar är på 
plats under evenemanget  för att erbjuda alla som 
vill, med eller utan funktionsnedsättning, möjlig-
heten att prova på parasport. Utöver det finns 
familjeaktiviteter och chans att träffa sina idoler. 

Vi lovar härligt underhållande och spännande 
vinterparasport i gemenskapen på hemmaplan. 
Det här vill du inte missa, så ta med dina nära och 
kära så ses vi på Östersunds skidstadion 20–29 
januari 2023. 

Arnt-Christian Furuberg, 35 år från Falun, 
sittande längdskidåkning
Ellen Westerlund, 16 år från Örnsköldsvik, 
stående längdskidåkning
Zebastian Modin, 28 år från Östersund, 
längdskidåkning/skidskytte synnedsättning
En invigningsceremoni hålls preliminärt på 
fredagen 20/1 klockan 20.00.
Tävlingar körs under veckan.
Program och mer info: winterparasport.com
Fri entré till tävlingarna.

VÅRA SVENSKA STJÄRNOR I VM 2023:
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ISHOCKEY I 
VÄRLDSKLASS
– när damjuniorerna kommer till Östersund 

Den 8-15 januari 2023 spelas IIHF Ice Hockey U18 Women’s World Champion- 
ships i Östersund. Räkna med en stor hockeyfest i stan när morgondagens 
stjärnor möts för att göra upp om VM-medaljerna. Upplev stämningen och 
heja fram damjuniorerna på plats från läktaren! 

De svenska damjuniorerna kommer tillsammans 
med sju andra länder att spela sina matcher i 
Östersunds Arena. Sverige spelar i toppseedade 
Grupp A tillsammans med USA, Kanada och 
Finland. Grupp B består av Schweiz, Tjeckien, 
Slovakien och Japan. SVT sänder Sveriges matcher 
samt finalmatcherna. 

Sveriges bästa placering i tidigare mästerskap är 
en silvermedalj från 2018. Senaste mästerskapet 
avgjordes i juni 2022, och då vann Kanada guldet 
före USA. Finland knep bronspengen och Sverige 
kom fyra. 

Att spela på hemmaplan och ha publikens stöd 
med sig brukar vara vägen till framgång, så säkra 
din biljett redan nu och var på plats och heja fram 
våra damjuniorer!

Biljetter: Swehockey.se

VÄRLDSCUP I 
SKIDSKYTTE
Känn pulsen. På skjutvallen. I spåret. På läktaren.

Under tre dagar, 9-12 mars, gör världseliten i skidskytte upp om värdefulla 
poäng i den totala världscupen. Välkommen på rafflande tävlingar i distans, 
stafett och masstart på Östersunds skidstadion!

Östersund har en lång tradition av att arrangera 
världscuppremiärer i slutet av november. Trots 
kyla och mörker har Östersundarna år efter år 
värmt upp skidstadion med hejarop och skidskytte- 
glädje. Säsongen 2022/2023 får Östersund i stället 
visa sin allra vackraste sida - vårvintern i mitten av 
mars. Vi hoppas på sol, värme och svenska fram-
gångar under vinterns världscuptävlingar. 

Det svenska landslaget är starkare än någonsin 
tidigare och tog förra säsongen 4 OS-medaljer och 
otroliga 28 pallplatser i världscupen!  Nu siktar vi 
på att göra en minst lika bra säsong och med  
stödet från hemmapubliken kommer våra stjärnor 
sälja sig dyrt!

Arrangörerna laddar för publikfest med  
barnområde, utställningar, mat och afterski.  
Säkra din biljett och förboka din mat på  
worldcupostersund.se eller Östersunds 
Turistcenter.

9 mars 
13.15 Distans Damer, 16.20 Distans Herrar
11 mars 
14.00 Stafett Damer, 16.30 Stafett Herrar
12 mars 
13.00 Masstart Damer, 15.45 Masstart Herrar

PROGRAM
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NORDISKA
UNGDOMSSPELEN
– en idrottsfest för unga idrottare när den är som allra bäst!

ÖSTERSUND
WINTER SPORTS CAMP
– sportlov för idrottsintresserade familjer

Winter Sports Camp i Östersund erbjuder träning 
för den idrottsintresserade familjen, idrottsklub-
bar och parasportare som söker en innehållsrik 
och aktiv sportlovsvecka. 

Här ligger idrottsarenorna nära stadskärnan med 
boende, restauranger, shopping och nöjen med 
möjlighet för hela familjen att hitta något som 
passar den enskildes önskan under sportlovet.

Under veckan möter namnkunniga tränare och 
tidigare elitåkare som Helena Ekholm, Britta 
Johansson Norgren, Viktor Thorn, Torsten Stener-
sen, med flera upp och ger både ivriga ungdomar, 
och deras kanske lika ivriga långloppsåkande 
föräldrar, på kvalificerade träningspass.

Utöver det arrangeras föreläsningar om hållbart 
idrottande för unga och olika sociala evenemang 
för trivsel och gemenskap.

Idrotter som finns att välja mellan är längdskidor, 
skidskytte, konståkning, curling, skicross och 
slalom. 

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sig inom 
sin idrott, anmäler sig på 
wintersportscamp.se 
och ansluter sig till en 
idrott och dess 
träningsprogram.

Programmet fylls på, 
håll utkik på: 
wintersportscamp.se

Nordiska Ungdomsspelen växer för varje år sedan 
2017 då NUS arrangerades för första gången. 
Under femårsjubileet i februari 2022 var det tolv 
idrotter och kommande vinter är det femton. 

I februari 2022 var det mer än 2 200 startande 
med nästan alla idrotter man kan räkna upp – och 
i vinter blir det ännu fler då luftgevärsskytte, padel 
och skridsko ansluter.

Allt mynnar ut i en idrottshelg med rörelseglädje 
i centrum.

I vinter inleds allt 24 februari med en längdsprint 
mitt i Östersund. Närmare bestämt på Stortorget 
där en skidarena byggs upp för längd, skidskytte, 
freeski och bräda. 

Utöver det kommer även Skidförbundets projekt 
”Alla-På-Snö” på besök med skidinspiration för de 
yngre.

Kronan på verket är kanske ändå det strålande 
Medaljpartyt då alla deltagare från alla idrotter får 
paradera på torget och ta emot sin deltagarme-
dalj, präglad med ett snöhjärta som är en symbol 
för både en stad där vintern erbjuder så mycket, 
och ett evenemang med ambitioner att nå fram 
till varje deltagares hjärta.

Alla arenor (syns på hemsidan nordiskaungdoms-
spelen.se) är öppna med fri entré för publik. 

Höjdpunkter som kan rekommenderas är 
längdsprinten på Stortorget kvällen 24 februari 
samt Supersprinten i skidskytte på lördag för-
middag. Eftermiddagen är vigt åt Skidförbundets 
breddaktivitet ”Alla På Snö” med inriktning på de 
yngre skidåkarna som erbjuds både pjäxor, skidor 
och roliga ”prova-på-backar”.

Se mer på: nordiskaungdomsspelen.se
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Östersundsrevyn 2023 
– Efter regn kommer solsken
Östersundsrevyn har sina rötter i 50-talet och 
lockar varje vinter runt 10.000–12.000 personer 
till Storsjöteatern. Årets revy spelas 5–22 januari. 
Revyn har byggt upp ett gott renommé och har 
prisats ett flertal gånger i Revy-SM. Utöver detta 
har Östersundsrevyn även uppmärksammats av 
SVT, som sänt delar av tidigare föreställningar vid 
ett flertal tillfällen.
Östersundrevyn försöker varje år att förnya och 
utveckla revykonsten, men är också måna om att 
ha ett rejält ben kvar i den klassiska revytraditio-
nen. Revyn erbjuder allt från buskis till sitcom. 
Från glad sång och dans till stillsam eftertänksam-
het. Den innehåller en del lokala nummer, men de 
flesta av texterna berör ämnen av riks och global 
karaktär som kan ses av såväl jämtar, stockholmare 
som glada trönder.
ostersundsrevyn.com

Arctic Cat Cup
Europas största skotercrosstävling körs för 50:e 
gången den 21–22 januari. Artic Cat Cup går i år 
för första gången på Östersunds motorstadion på 
en helt ny bana för bland annat skotersport!
Arctic Cat Cup är en tävling med extremt hög status 
inom skotercrossen och det är inte så konstigt då 
tävlingen lockar de bästa förarna från Europa. Det 
är också en tävling som är öppen för alla vilket gör 
att det är enda gången på säsongen då de bästa 
och de obästa kan tävla i samma heat.
arcticcatcup.com

Gregoriemarknaden
Gregoriemarknaden är årligen återkommande 
och en tradition med tusenårig historia. Här 
fyndar du alltifrån goda lokala delikatesser och 
pälsmössor till hantverk och hushållsprodukter. 
Marknaden pågår 9-11 mars i Vinterparken/ 
Östersunds hamn.

FLER EVENEMANG I VINTER
Plats på scenen
Östersund får komikerbesök i vinter av Jan 
Bylund och Mattias Lundberg som  
bjuder på middagsshow med  
”Mamma ljuger” på Gamla Teatern. 
 Komikern Marcus Berggren kommer 
i februari och uppträder med sin  
succeföreställning ”Åh Harre jävvlar”. 
På musikscenen kan ni höra Sara 
Zacharias och Solala som bjuder på 
sina ”kökscovers”.
Hooja kommer till Östersund i 
februari och lovar en riktig 
Hoojafest. Petter har släppt 
albumet ”Hälsa Stockholm” 
och ger sig ut på vårturné, 
där Östersund är ett av 
stoppen. Anna Ternheim 
ska på stor Sverigeturne och 
besöker Folkets hus. Där 
kommer också Thomas Di 
Leva att tolka Dawid Bowie. 

Di Leva tar med publiken på en fascinerande 
resa där publiken får uppleva Bowies störta 

hits tolkade och arrangerade av Di Leva. Gillar 
du storband rekommenderar vi Glen Miller 
Orchestra som ger sin hyllning till storban-
den under swingepoken. Dansbanden har 
alltid haft en plats i Östersund och i vinter 

välkomnar vi Lasse Stefanz och Allstars för 
den danssugna publiken.  

Basket och Hockey
Östersund Basket (damer) och Jämtland 

Basket (herrar) spelar båda i högsta 
ligan. Att gå på en basketmatch i 

Sporthallen är ofta en högljudd, 
rolig och fartfylld upplevelse.  
Östersunds IK tar emot i Hockey-
ettan Norra i Östersund Arena. 
Matchbiljetter för att se Öster-
sunds sportstjärnor: 

jamtlandbasket.se 
ostersundbasket.se  
hockeyettan.se/ostersunds-ik

Fler evenemang 
 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 vege-
tariska och veganska rätterna är något extra. 

Hamngatan 12 serverar gott fika, goda lätta mål-
tider, till stora delar baserad på frukt och grön-
saker tillvaratagna i kampen mot matsvinnet. På 
Hamngatan kan du också hänga kvar på vinprov-
ning, 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 Frankrike 
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. En ny italiensk restaurang är 
Basta på Prästgatan som erbjuder många klassiska 
rätter på menyn, även Restaurang och Vineri 
Ripan serverar mat på klingande italienska.  
Nyöppnade Restaurang Bua lagar nordisk 
mat med hållbarhet,  lokala råvaror och dryck 
från lokala bryggare och medvetna vinbönder. 
Ecocaféet – 2inspire har en fika- och 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.

MAT
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.

Goda smaker i Östersund 
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Friluftsmuseum, kulturhistoriska utställningar 
och konst. På Jamtli finns alltid något att se och 
göra – för alla! Oavsett om du är ung eller 
gammal, inbiten historienörd eller konstälskare. 
På Jamtli möts historia, konst och kultur- 
historiska miljöer som tillsammans 
skapar unika upplevelser som  
både roar och berör.

Ta del av de kulturhistoriska 
utställningarna, ett besök som 
med fördel startar med en 
tur i rutschkanan genom 
Storsjöodjurets mage. Gå 
sedan vidare in i en värld full 
av kunskap och spännande 
överraskningar. Lär dig mer om 
samernas kultur eller hur 
vikingarna levde, häpna över 
Överhogdalsbonaderna, de över 1000 
år gamla textilvävnaderna som är de 
äldsta i Europa funna ovan jord. Utställningarna 
passar både vuxna och barn som nyfiket vill lära 
mer.

Konstnären Kåre Henriksson lämnade oss 
alldeles för tidigt men lämnade efter sig ett rikt 
konstnärskap. I minnesutställningen ”Kåre 
Henriksson, Att bygga bilder”, möter du hans 
målningar, teckningar, grafiska blad och texter 

om detta att vara konstnär. En trappa upp hittar 
du utställningen ”Kontakt med naturen. Om jakt, 
Bruno Liljefors, Göran Löfwing och natursyn”. 

 Styr sedan stegen till Nationalmuseum 
Jamtli. Årets utställning ”Ideal och 

verklighet – nordisk natur” handlar 
om hur den nordiska naturen 

skildrats i konst och konsthant-
verk från 1600-talet och 
framåt. Under olika epoker 
har naturen uppfattats som 
källa till skönhetsupplevelser, 
som forskningsobjekt och 
som identitetsskapande 

symbol. 

Jamtli är också ett friluftsmuse-
um, året runt. Promenera bland 

djur och historiska gårdar och miljöer 
från 1500-tal och fram till modern tid. Lek 

med trädjuren i lekladugården vid Hackåsgården 
eller på ångaren Lill-Thomée.
 

ÖPPETTIDER
Tisdag–söndag kl 11–17.  

Onsdagar öppet till kl 20.30.
Ute på friluftsmuseet är det alltid öppet.

Läs mer på jamtli.com

JAMTLI – tre museer
på en plats

Med både fasta och tillfälliga utställningar, friluftsmuseum med historiska 
miljöer och Nationalmuseum Jamtli med konst från Nationalmuseum i 
Stockholm, är Jamtli en heldagsupplevelse för hela familjen.

visitostersund.se 17

Norrsken. Studie från Nordlandet. Anna Boberg.

Del av Göran Löfwings diorama i utställningen  
”Kontakt med naturen” på Jamtli. 

Kåre Henriksson, Att bygga bilder.
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Skidåkning 
Njut av skidåkning - Gustavsbergsbacken och 
Ladängen på Frösön bjuder på härlig utförsåkning 
och Östersunds skidstadion erbjuder närmare 
90 km preparerade längdspår nästan mitt i stan. 
På Frösön, intill längdspåren vid Lövsta, hittar du 
också Frösö Skidlek med kullar, gupp och hopp 
för den som vill öva upp balans och skidvana. 
Grillplats finns. Mer om längdåkning på sidan 26. 
Utförsåkning sidan 28.

Birgers Lekland i Vinterparken 
Vinterparken är fylld med upplevelser för barn i 
alla åldrar. I Birgers Lekland finns snöborg, pulka- 
backar, skridskobanor, linbana, pimpelhörna, 
korvgrillning och annat skoj som håller barnen 
sysselsatta hela dagen. vinterparken.se

Skridskor inne & ute
Allmänhetens åkning hittar du inomhus på  
Östersund Arena med flera tider varje vecka.
På Campus finns en 400 m belyst skridskooval 
och från Vinterparken utgår långfärdsskridsko-
banan Medvinden. Där hittar du också Barnens 
Skridskolek med gupp och islabyrinter. Uthyrning 
av långfärdsskridskor och ishockeyskridskor i 
Vinterparken. Ska du ut och åka på naturisar finns 
utrustning att hyra på Stadionbutiken på skidsta-
dion. stadionbutiken.se

Birgers Äventyrspark
Klättra, kryp, hoppa och spring i Östersunds nyaste 
lek & äventyrspark. Hit får alla som vill komma 
och leka. När som helst och hur som helst. Både 
barn och vuxna. Och Storsjöodjur.  
Äventyrsparken ligger på Frösösidan av gångbron 
mellan Badhusparken och Frösön. 

Squash, Klättring och Skate 
Utmana familjen i squash hos Östersunds  
Squashförening vid Storsjöstråket. I Östersunds 
skatehall Bangården kan du testa familjeskate 
eller öppen skate och visa dina bästa tricks. Gillar 
du klättring är ett besök på Östersunds Klätter-
center ett måste. 
ostersundsöklattercenter.se
facebook.com/osdbradklubb
visitostersund.se/ostersunds-squashforening/

Pulkabackar 
På Frösön finns en riktigt fin kälk – och pulkabacke 
som kallas Kärringbacken, även upplyst kvällstid. 
I Vinterparken finns Birgers pulkabacke, där du 
även kan låna pulka, madrass & hjälm. Längre 
bort från centrum ligger Olssons kulle och Sport-
fältets backe. Från slutet  
av februari finns också en  
mindre pulkabacke på  
Reaxcer Snow Heart  
Arena mitt i centrum  
på Stortorget.

I Östersund kan vi ofta stoltsera med härliga vinterdagar med utomhus- 
aktiviteter för hela familjen. Och när kinderna har blivit lagom vinterbitna 
kan det vara skönt att landa inomhus för en stund. Här har vi samlat tips  
för vinterdagar både ute och inomhus.

18 visitostersund.se
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Jamtli 
Lär om historien på ett lekfullt sätt. Inne i museet 
åker du rutschkana genom Storsjöodjurets mage, 
ner till de underjordiska utställningarna där du 
bl.a möter vikingatiden och samisk kultur. 

I Nationalmuseum Jamtli visas utställningen ”Ideal 
och verklighet – nordisk natur” som handlar om 
hur den nordiska naturen skildrats i konst och 
konsthantverk från 1600-talet och framåt.  
Jamtli är också ett friluftsmuseum, året runt. 

Promenera bland djur och historiska gårdar och 
miljöer från 1785 och fram till modern tid. Lek 
med trädjuren i lekladugården vid Hackåsgården 
eller på ångaren Lill-Thomée. 

Läs mer om Jamtli på sidan 16.  
jamtli.com

Storsjöbadet 
På Storsjöbadet finns något för alla åldrar. Barn-
poolområde med varmt och skönt vatten för de 
minsta med egna små rutschbanor och fontäner. 
De äldre trivs i vattenrutschkanorna: Magic Eye, 
Black Hole och Turbo. För den vuxne som vill ta 
det lugnare finns motionsbassäng och relax- 
avdelning med flera olika bastus, bubbelpooler 
och Aufguss.

Multi Challenge / Tiki Grill & Drinks
Ett helt hus fyllt med utmaningar och lek. Utmana 
familjen i Boda Borgs kluriga äventyrsbanor eller 
i laserhallen. Kör gokart, klättra klättervägg, och 
testa arkadspel. För de minsta finns Leklandet 
Mini Multi med bland annat bollhav, rutschkanor 
och trampoliner. Vägg i vägg ligger Tiki Grill & 
Drinks. Här kan du spela bowling, dart, biljard, 

minigolf i UV-ljus & shuffleboard. Blir ni hungriga 
finns gott att äta och dricka i restaurangen.
multichallenge.se

Bowlinghallen Kök & Bar 
Bowling för hela familjen hittar du på Bowling- 
hallen Kök & Bar. Vardagar kan du bowla och 
luncha till paketpris. Här kan du också utmana 
familjen i de olika simulatorerna, t ex golf,  
fotboll eller skytte.  
bowlinghallenostersund.se

Spa
Ladda ny energi ihop med barnen. Ta med dem 
på relax med pooler ute & inne och varma och 
sköna bastur. På taket uppe vid molnen på 
Cloud Spa, mitt i stan bjuds på vacker utsikt mot 
Frösön. Öppet för barn alla dagar 9-12, utökat 
under skolloven. På Frösön ligger Frösö Park Spa 

med barnöppet under måndag-torsdag 15-17, 
fredag-söndag 9-14. 
frosoparkhotel.se/spa 
hotellostersund.se/cloud 

Tama älgar 
På Moose Garden i Orrviken  
15 km utanför Östersund  
kan du följa med på en guidad  
visning, lära mer om det ståtliga  
djuret och klappa de tama  
älgarna. 
Se hemsidan för guidetillfällen.  
moosegarden.com
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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. 

Hamngatan 12 
Vi svänger runt hörnet och upp på till Hamngatan 
12 - 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. 
Tycker du lite extra mycket om stolen du sitter på, 
går det också fint att köpa med den hem. 

Jazzköket Saluhall
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 någon av de goda 
luncherna, ofta med fokus på vegetariskt.

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. 

Slaktarn
I nedre delen av Stortorget ligger Slaktar’n med 
köttbutik, charkuteri och restaurang. Egen pro-
duktion 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. 

Te-Centralen 
Vi fortsätter bort till Stjärntorget och svänger upp 
till Te¬-Centralen. Här finns téer från världens alla 
hörn till lokalinspirerande Frösö Blomster och S:T 
Olavste med smak av skog & mark. Passa på att 
fråga personalen om allt du någonsin velat veta 
om te. 

Big Lake Coffee & Smithens Skafferi
Vi följer Biblioteksgatan ner till Big Lake Coffee 
och Smithens Skafferi. Här hittar du Östersunds 
special¬kaffebar, hantverks kafferosteri och kaffe- 
butik. Det bjuds på olika ursprungskaffe, unika 
bryggmetoder och lokala bakverk. I Smithens 
Skafferi hittar du lokalt producerade varor som  
drycker, kimchi, marmelader och mycket mer.  
Allt producerat i närheten av Östersund.
Stanna till och njut. 

Gaupa
Vi går vidare till Zätagränd 1 där vi kliver in 
hos Gaupa – en butik med brett sortiment av 
fantastiska hantverk i olika material. Här hittar 
du presenter med god kvalité och ett genuint och 
personligt hantverk. 

Frösö Handtryck
Vi avslutar vår promenad hos Frösö Handtryck, 
Storgatan 19.
Sveriges enda handtryckeri som erbjuder kollek-
tioner i samarbete med flertalet välrenommerade 
svenska konstnärer och formgivare.

Outdoortips för dina utestunder:
En bit utanför stan ligger Meindl Concept Store 
(Chaufförvägen 19 A) med Sveriges största  
sortiment av Meindl – vandringskängor, jakt- 
kängor och promenadskor. Inte långt därifrån har 
Woolpower sin fabriksbutik (Chaufförvägen 29) 
med bla. II:a-sortering till reducerade priser.

SMÅBUTIKER
OCH HANTVERK
I Östersund finns de små unika butikerna som specialiserat sig mixat med de välkända 
kedjornas bredd. Följ med på en promenad genom stan till några av Östersunds  
guldkorn. Här hittar du allt från stilfulla secondhand-butiker till delikatessbutiker.

22 visitostersund.se
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VINTERPARKEN  
– för härliga vinterstunder

Kalla nätter och värmande vintersol  
är den perfekta kombon för att njuta  
av fina vinterdagar. Den 4 februari,  
när isen ligger tjock är det premiärdags  
för Vinterparken och Medvinden. 

Långfärdsskridskobanor, promenad- och 
cykelvägar och skidspår som sträcker sig långt 
över Storsjöns is. På Vinterplayan ute på isen 
står solstolarna uppställda liksom eldstäder som 
tänds varje dag. Grilla din egen lunch, köp med 
dig något gott i kiosken eller i Badhusparkens 
Café och njut av vårsolen. 

I Sjöbutiken kan du hyra utrustning för lång-
färdsskridskor, spark och ishockeyskridskor. 
Pulkor, åkmadrasser och hjälmar finns att låna 
kostnadsfritt när barnen vill utforska snöborgen 
eller åka pulka i Birgers Lekland. I leklandet finns 
också en pimpelhörna med uppborrade hål för 
pimpling. Pimpelspön finns att låna i sjöbutiken.

Strax intill hittar du Vinterbadet med bastu, 
badtunnor utomhus och en isvak för ett uppfris-
kande och skönt bad i Storsjöns vatten. Från den 
5 januari håller Vinterbadet öppet med Allmän-
hetens bad tisdagar och söndagar och grupper 
kan boka utifrån önskemål.  

Vinterparken är en plats för avkoppling och ur-
koppling. Fritt wifi finns för den som vill kolla in 
den stora världen. Här möts man på lunchen el-
ler tar en friskvårdspromenad över isen, familjer 
åker pulka tillsammans, grillar korv och umgås, 
mitt-i-veckan lediga sjunker ned i solstolarna 
eller tar en tur på de plogade skridskobanorna 
på naturis.  

I parken finns även Vintergalleriet som bjuder 
på utställningar i storformat och Vinterparkens 
minimuseum med ett antal utställningar under 
säsongen. För aktuellt program, bokning av 
Vinterbadet och årets nya happenings, kolla in 
vinterparken.se
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Östersund är fullt av dem, längdskidåkarna. Många av våra största svenska  
profiler inom längdskidåkning och skidskytte bor och tränar här i Östersund, 
men ännu fler är de som åker skidor bara för att det är kul – och ger bra motion. 
Trenden att ”gå kurs” är het inom längdskidåkning. Här finns gruppträning och 
enskild instruktör att boka. Och med bättre teknik tar du dig lättare och  
snabbare fram i spåret. Häng med på en tur i längdskidåkningens Mecka.

Kuperat i världsklass. Östersunds skidstadi-
on, nationalarenan för skidskytte, håller världs-
klass. Det intygar bland annat skidskytteeliten 
varje år när världscupen gästar Östersund. På 
Östersunds skidstadion finns närmare 90 km 
preparerade spår att välja mellan. Här hittar du 
motions-, elljus- och tävlingsspår av varierande 
längd och svårighetsgrader. 

Fjällkänsla nära stan. Ta bilen till Svartsjöar-
na och välj något av de fina 3-, 5-, eller 8-kilom-
tersspåren. Här finns vindskydd, flacka myrar med 
fjällkaraktär och fantastiska skogspartier där snön 
böljar från grenarna. Sköna spår som inbjuder till 
varm choklad och apelsin. Är du sugen på en läng-
re tur kan du åka från Svartsjöarna till Löfsåsen, 
10 km enkel väg. Runt Svartsjöarna finns också 
längdspåren i Fursteli. Upp till 17 km spår länkade 
med Svartsjöspåren och Löfsåsen. Spåren i 
Fursteli, Svartsjöarna och Löfsåsen sköts ideellt så 
kolla aktuell spårstatus i förväg på sociala medier 
och glöm inte att swisha ditt spårbidrag. 

Fler härliga spår. Andra härliga rekreations-
spår vi gärna tipsar om är: Lövsta på Frösön 3.2 
km (elljus fram till kl 22) samt 5 km. Småkuperad 
terräng som slingrar sig fram genom gransko-
gen. Östbergets elljusspår 2,2 km i rejält kuperad 
terräng. Spikbodarna 2,5 km, 5 km och 13,5 km. 
Småkuperad terräng som även den slingrar sig 
fram genom granskogen. Torråsen 5 km, lugnt och 
vackert spår och  tillåtet med hundar och pulka.

Vidd med vy. I februari när vinterparken öpp-
nar letar sig njutarna till sjön. Med milsvid utsikt 
kan du åka kilometer efter kilometer på prepare-
rade längdspår på Storsjöns is med fjällen som 
fond. Från Badhusparken glider du från stan längs 
Frösöns sjösida. Medhavd fika vid Kungsgårds-
viken eller kanske en lunch vid Frösö Park Hotel 
toppar dagen. 

Öppet: Skidstadion håller öppet 7-22, övriga 
tider prepareras spåren och tillträde är ej 
tillåtet. 

Spårpreparering: På ostersund.se/skidspar 
hittar du aktuell spårpreparering. 

Skidutrustning: I Stadionbutiken på skidsta-
dion kan du hyra och köpa pjäxor, skidor, 
stavar och annan utrustning. 

Skidlektioner: kan du bl a boka hos Tord 
Wiksten på tordwiksten.com/skidkurser 

Ombyte/Dusch/Bastu: Finns i bottenvåning-
en i Mediacentret på Skidstadion.  
Omklädning och dusch öppet mån-sön  
08.00-21.30.  
Bastu öppet mån-fre 15.30-21.30,  
lör-sön 10.30-21.30. 

Spåravgift: För skidåkning i motions- och 
tävlingsspåren i skidstadionområdet tas en 
spåravgift ut (stadionplatten, världscupspå-
ren, motionsspår Björnberget 2.7 km (blå/gul), 
motionsspår 3.5 km (röd/gul) samt motions-
spår elljus 5.0 km (grön/gul). 
Du kan köpa ett dagskort eller säsongskort för 
80 kr/dag resp. 990 kr/säsong. 
Spårkort köps på Stadionbutiken, Ica Maxi 
eller Landbys Lillänge. Korten kan även lösas 
via Swish 123-189 73 05. 
Barn och ungdomar upp till och med 17 år 
åker kostnadsfritt.

Mer om längdskidåkning på: 
visitostersund.se/langdskidakning- 
i-ostersund

FAKTA LÄNGDSKIDÅKNING

LÄNGD-
SKIDÅKNING
på riktigt, för alla
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Gustavsbergsbacken 
Som en stilig stadssiluett lyser Gustavsbergsback-
en upp Östberget när du står i stan och blickar 
mot väster. Gustavsbergsbacken har fin fallhöjd 
och ger bra åk för den som vill dra på lite. Men 
här är också värt att stanna och njuta av utsikten 
över ett Östersund i vinterskrud. I nedre delen 
finns Silverling, barnbacken med knapplift. I an-
slutning till backen ligger en värmestuga där det 
finns fika att köpa. 

Ladängen 
Ladängen är skidbacken på andra sidan Östber-
get. Samma liftkort gäller och bär du skidorna 
några meter så kan du gå emellan backarna. Lad-
ängen har två nedfarter och en funpark med stora 
och små hopp. Perfekt för barnfamiljen som både 
vill leka, trixa och öva på riktiga carvingsvängar. 
Vid Ladängen startar också en ski touring led. 

Litsbacken, ca 3 mil från Östersund
Nytt för i år är att Litsbacken nu har ett snöpro-
duktionssystem och en helt ny värmestuga så 
kom och prova den här nygamla anläggningen i 
ny vinterskrud!

När du är i Östersund kan du åka skidor nästan mitt i stan. Bara några  
minuter från Östersunds centrum finns både Gustavsbergsbacken och  
Ladängen som passar såväl den drivne skidåkaren som nybörjaren.

Öppettider och Liftkortspriser: 
ostersund.se/skidbackar 
Hyra av utrustning: Lagg & Hoj vid Gustavs-
bergsbacken lagghoj.se
Skidskola: Du kan bl a boka lektioner via 
AktivUt och Lagg & Hoj
Fika: Föreningsdrivet fik i Gustavsbergs- 
backen och en värmestuga. Värmestuga i Lits-
backen. Värmestuga och grillplats i Ladängen.

FAKTA SLALOM

SLALOM
 mitt i stan
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VINTER-
TRÄNING

Testa att vintercykla på isen eller på cykelstigar 
som hålls öppna av lokala cykelfantaster. En klas-
siker är Singsjön runt som startar ovanför Spikbo-
darna och passerar Brunflo och Ope. En dag när 
det inte blåser för mycket är det fint att cykla på 
Storsjöns is. När medvinden plogas går det fint att 
cykla även på den. Cykel kan du exempelvis hyra 
hos Lagg & Hoj. Kolla in visitostersund.se/
vintercykling och fb-gruppen Happyri-
de Östersund för turtips. 

På Östersunds Skidstadion 
kan du boka lektion för att 
lära dig grunderna i längd-
skidåkning eller utveckla 
din skidåkning till nästa 
steg. Välj mellan klassiskt 
och skate. Det kanske 
behövs en teknikgenom-
gång inför Vasaloppet? 
På skidskyttearenan kan 
du även prova på hur det 
är att vara en skidskytt, testa 
på materialet och lära dig att 
skjuta med riktiga skidskyttegevär. 
Tordwiksten.com 

När isarna lägger sig på småsjöar här i Jämtland 
får du passa på att plocka fram på långfärdsskrid-
skorna. Aktivitetsbolaget AktivUt kan ge dig en 
trygg och säker färd. 

Du kan även susa fram på Medvindens plogade 
isbanor eller ta några varv på ovalen vid Campus. 
För dig som hellre åker på hockeyrör har Öster-
sunds Arena två ishallar samt en bandyplan öpp-

na för allmänhetens åkning, både med och utan 
klubba. Aktuella tider hittar du på ostersund.se. 

Många av sommarens populära stigar trampas 
snabbt upp vintertid, så med dubbade spring- 
skor kan du ge dig ut i terrängen. Via Facebook-
gruppen Beaktiv – Träningsforum i Östersund får 
du tips på löprundor och träning i grupp. 

Att ta på sig vandringskängorna 
vintertid för promenader går ut-

märkt, eftersom de flesta stigar 
används flitigt av Östersunds-

borna. Utforska Östberget 
eller Hälsans Stig med 
utgångspunkt i Badhus-
parken, det är två härliga 
sjukilometersrundor med 
fina vyer. På Bynäset 
på Frösön finns en 7 km 

lång stig med utsikt över 
Åreskutan och Oviksfjällen 

som passar fint när vårvin-
tern är här och stigarna börjar 

tina fram igen. 

För dig som hellre tränar inomhus 
kan du prova på att spela squash hos Öst-

ersunds squashförening där det finns två banor 
som du bokar via webben och betalar online med 
kort. Frösö Park Hotel & Spa erbjuder varje vecka 
såväl yoga som funktionell träning. Bor du inte 
på hotellet kostar det 100 kr per pass och bokas 
i förväg. Passa också på att utmana dig själv eller 
en kompis i hinderbanan och utegymet utanför 
hotellet! 

Med nästan nio mil preparerade skidspår,  
en slalombacke mitt i staden och härliga  

promenadstråk över isen finns alla  
möjligheter att höja pulsen en stund. 

30 visitostersund.se
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Kalla bad 
För den som är sugen på att vinterbada ute i natu-
ren finns många ställen att välja på. Är du beredd 
att själv såga upp ett hål är möjligheterna förstås 
oändliga. I Surfbukten finns en vak som under-
hålls hela vintern, håll utkik på facebookgruppen 
Vinterbad Östersund för dagsaktuell information.
 
Vinterbadet
I Östersunds hamn hittar du Vinterbadet. Vedel-
dade badtunnor, bastu, relaxavdelning och förstås 
– en isvak. Öppet för allmänheten tisdagskvällar 
och söndagar men du kan också boka Vinterbadet 
för kompisgänget eller jobbfesten. 

Frösö Park Hotel Spa
Även på Frösö Park Hotel Spa kan du njuta 
kallbad, fast inomhus. Efter en stunds bastu, sänk 
ned kroppen i det kyliga vattnet i Vaken. Andas in, 
slappna sedan av och njut. Frösö Park vann här-
omåret pris som Sveriges Bästa SPAupplevelse. 
Här hittar du flera olika bastuupplevelser och pool 
både inom- och utomhus. Dra ner mössan över 
öronen, kliv ut på terrassen under stjärnorna och 
njut av det varma vattnet. En mäktig upplevelse. 
frosopark.se 

Spa & Wellness
Östersunds nyaste spaupplevelse Cloud Spa 
& Wellness finns beläget mitt i stan på Hotell 
Östersund. Inne på Cloud Spa 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 vida-
re ut på takterassen väntar poolen med fantastisk 
utsikt över Storsjön. Här på taket bland molnen 
får du en lugn helhetsupplevelse mitt i stan.  
hotellostersund.se/cloud 

Storsjöbadet
På Storsjöbadets relax hittar du klassisk vedbastu, 
romersk ångbastu, meditationsbastu, ljusbastu 
med levande ljus och den mysiga stugbastun.  
Följ med på ett Aufgusspass, där en bastuvärd 
med hjälp av väldoftande eteriska oljor sprider 
värme och skapar alltifrån lugnande till uppiggan-
de effekter. Här finns även bubbelpooler, inom- 
och utomhus. storsjobadet.se 
 
Hamam & Spa 
Hamam & Spa på Gamla Teatern erbjuder klas-
siska behandlingar, bubbelpooler, bastu och inte 
minst ett turkiskt Hamambad. Öppet för alla som 
vill njuta av en avslappnande stund.  
gamlateatern.se 

• Ta med något varmt att dricka efteråt
•  Ta med badskor eller sandaler och vantar 

som du kan ha på dig när du badar
• Ta med varma kläder som är lätta att ta på
•  Rådfråga din läkare om du har högt blod-

tryck eller andra medicinska problem
• Bada aldrig ensam

TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU KALLBADAR

KALLA  
OCH VARMA  
BADSTUNDER 

Kallbad? På vintern? Japp, faktum är att ett redigt kallbad både kan minska 
spänningar och sätta fart på endorfinerna. Passa på att ge dig själv en riktigt 
uppiggande upplevelse.
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Det behöver inte vara omständligt att laga mat 
ute. Korv och burgare funkar förstås alltid men vill 
du testa något annat, kanske raggmunk, grillad 
ost eller pinnbröd som några alternativ.

Hitta en bra plats att laga maten på, det finns 
flertalet tips på recept och var man kan göra upp 
en eld och laga sin mat utomhus på vår hemsida: 
visitostersund.se/utemat

Alla i familjen kan vara med på äventyret, någon 
letar ved, någon gör upp elden, någon förbereder 
maten och gör i ordning en fin sittplats, allt för att 
alla ska känna sig delaktiga och att få hjälpas åt. 

På en muurikka går det att svänga ihop vad som 
helst, det mesta går att tillaga på denna panna, 
man tar med det man har hemma. Ta med de 
grönsaker som finns i kylskåpet, hacka och lägg 
i små burkar så blir det enklare, även gott och 
enkelt att förkoka potatis eller ris hemma och 
fräsa på i pannan.

Att göra maten över öppen eld gör maten lite 
extra god, den får den rökiga smaken som krydda. 
Mat som är lättsam att tillaga över öppen eld är 
klämmackor i mackjärn, pinnbröd, korv, glödkaka 
eller grillade grönsaker.

Om man vill använda sig av ett stormkök, passar 
soppor och grytor väldigt bra att tillaga. Att göra 
i ordning tex. en pannkaksmet eller smet till 
raggmunkar hemmavid och ta med sig i en flaska, 
underlättar tillagningen på plats.

Tips på platser att laga mat utomhus
Några tips på var du kan laga mat utomhus är 
tex. Andersön ett favoritställe eftersom det är så 
varierad natur och man kan anpassa sig efter hur 
vinden ligger och välja den sida där det är lä för 
dagen. Naturen är dramatisk på Andersön natur-
reservat och den vackra vyn över fjället ett plus. 

Andra tips på strandnära utflyktsplatser i när-
heten av stan är Minnesgärdet, Frösö Strand, 
Kungsgårdsviken, Rödön och Bynäset. 

Länk till föreslagna tips och hur man hittar dit. 
naturkartan.se/sv/ostersund

ÄT UTE

Mat över öppen eld, på muurikkan 
eller i stormköket. Det finns väl inget 
härligare än att laga sin mat över 
öppen eld!
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VINTER I 
JÄMTLAND

Isklättring
Att ta sig upp för ett fruset vattenfall är en fantas-
tisk känsla. En utmaning fysiskt och mentalt men 
med hjälp av guider och rätt utrustning kommer 
det bli en rolig aktivitet. Frusna fall och guidade 
turer finns i Klövsjö och Åreområdet. Att se ett 
fruset vattenfall är en mäktig upplevelse, även 
utan att klättra på det. Omtyckta vattenfall att 
besöka vintertid är Fettjåfallet i Klövsjö som nås 
med 2 km vandring, Ristafallet i Undersåker och 
Sveriges största vattenfall Tännforsen ligger båda 
nära bilväg. 

Skidåkning nedför
Från Östersund nås flera alpina anläggning-
ar inom 1,5 timmes resa. Gör en dagstur, hyr 
utrustning och njut i backen. Bydalsfjällen och 
Gräftåvallen ligger på andra sidan Storsjön, ett 
roligt äventyr kan vara att åka isvägen dit. Almåsa 
är de närmaste backarna, 5,5 mil från Östersund 
med en Storslalombacke som av många anses 
vara Sveriges bästa. Söderut ligger ett pärlband 
med fina backar i Klövsjö, Storhogna, Vemdalsska-
let och Björnrike. Västerut hittar ni Trillevallen och 
Edsåsdalen och lite längre västerut ligger Åre som 
många kanske känner till.

Äventyrsbussen
Under februari och mars finns möjlighet att följa 
med Äventyrsbussen, som är en transferlösning 
från Östersunds stadskärna ut till olika utflykts-
mål. En bra lösning för er som besöker Östersund 
utan bil, men såklart ett bra alternativ för boende 
i Östersund också. Se mer information om resmå-
len, tidtabeller och priser på visitostersund.se 

Persåsen
I Persåsen finns en skid- och kälkbacke där ni 
även åker med kälken i liften! Lån av kälke ingår i 
liftkortspriset. På med hjälmen och sedan ger ni 
er ut i backarna. Skid- och brädåkare åker i egna 
pister. Välj på en lite lättare 600 m lång bana, 
alternativt en lite brantare 1250 meter lång bana. 
Oavsett vilken ni väljer kommer det gå undan, 
det är säkert. Vill man ta det lite lugnare finns det 
även längdspår.

På Östersunds Turistcenter hjälper vi dig 
gärna med utflyktstips kring allt som finns att 
uppleva i vårt län. Mer inspiration hittar du på 
adventuresweden.com och hos länets turistin-
formationer. 

Gäddede Turistinformation (Frostviksfjällen)  
frostviksfjallen.se
Hede Turistinformation / Sonfjället Natur & 
Kultur sonfjallsbygden.se
Ljungdalsfjällens Turistinformation  
ljungdalsfjallen.se
Lofsdalens Turistcenter  
lofsdalen.com
Ragundadalen Turistinformation  
ragundadalen.se
Strömsunds Turistinformation  
stromsund.se
Vemdalens Turistinformation  
vemdalen.se
Åre Turistinformation  
are.se/turistinformation

MER INFORMATION

Östersund är staden i Jämtland med den unika kombinationen 
av stadens puls och närheten till fjällen. Att ha fjällvärlden inom 

synhåll är inte bara vackert, det ger också möjligheter till  
utflykter och mer aktiviteter med staden  

som utgångspunkt.

Vinter hos skogens konung
I Orrviken, ett par mil utanför Östersund, 
ligger Moose Garden. Här träffar du Jämt-
lands 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. Följ med 
på en av vinterns guidade turer, lär dig mer 
om älgen och klappa skogens konung. På 
gården finns också café, presentbutik och 
boendemöjligheter. Se moosegarden.com för 
kommande visningsdatum.
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Prova på skidskytte
Lär dig grunderna i skidskytte med teori, skytteträning och en avslutande fartfylld 
tävling. Aktiviteten sker utomhus på Östersunds VM-Arena och tar en timme att 
genomföra. Färdiga upplägg finns från 1 person till 300 personer. Vi utlovar en 
minnesvärd aktivitet. Kombinera gärna aktiviteten med en skidkurs. 
Öppet: Året runt Pris: 450 kr/person vid grupp på 3-6 personer.
Info: Facebook: Tord Wiksten Event | Tel: Mattias Sandström 073-802 93 91  
tordwiksten.se | mattias@tordwiksten.se

Vässa skidtekniken
Lär dig grunderna i längdskidåkning eller utveckla din befintliga förmåga. Välj mel-
lan klassiskt och skate för en timmes kurs på Östersunds VM-Arena. Det kanske 
behövs en teknikgenomgång inför Vasaloppet? Kombinera gärna aktiviteten med 
en skidskyttekurs. 
Öppet: Året runt Pris: 450 kr/person vid grupp på 3-6 personer.
Info: Facebook: Tord Wiksten Event | Tel: Mattias Sandström 073-802 93 91  
tordwiksten.se | mattias@tordwiksten.se

Utförsåkning mitt i stan!
Backarna Gustavsberg och Ladängen ligger på Frösön och är ett landmärke i 
Östersund. Det tar bara cirka 10 minuter från centrum av staden med bil eller buss 
till backarna. Här finns skidåkning för alla. Från nybörjare till den mer erfarne 
skidåkaren. Tröttnar du på skidåkning kan du softa i solen vid någon av våra grill-
platser. Och varför inte prova vår populära park som ligger i Ladängen?  
Nytt för i år är att Litsbacken nu har ett snöproduktionssystem och en helt ny 
värmestuga. Så kom och prova den här nygamla anläggningen i ny vinterskrud!
Priser och öppettider: Se hemsida. 
Info: Tel 063-14 30 00 | ostersund.se/skidor

Storsjöbadet
Äventyrsbad med bad, relax och träning. Tre vattenrutschbanor, vattenpist,  
äventyrsbassäng med trampolin, grotta och ström. 25 m bassäng.  
Cafe/restaurang. 
Öppet: Se hemsida.
Priser: Se hemsida.
Info: Krondikesvägen 95, Östersund | Tel 063-14 31 79 | storsjobadet.se 

Lagg & hoj
Nyhet för i år är topptursutrustning. Hyr skidor med stighudar, sköna pjäxor med 
gåläge och teleskopstavar. Vi har även slalom, telemark eller snowboard. Hyr från 
en dag eller ända fram till maj. Vi har nåt som passar alla, från 3-åringen till 
experten. Boka gärna din utrustning online. Du hittar uthyrningen i 
Gustavsbergsbackens lifthus och butiken finns på Hornsgatan 11, Frösön.
Öppettider, bokning och priser: lagghoj.se
Telefon: 063-663 19 10
Info: Uthyrning: Vintervägen 12, Frösön | Butik: Hornsgatan 11, Frösön

AKTIVITETER
Du kommer att upptäcka att det finns mycket att se 
och göra under ditt besök i Östersund. Utomhus 
rekommenderas ett besök i Vinterparken med 
gott om aktiviteter för både stora och små. Vill du 
istället få upp värmen inomhus passar kanske ett 
besök på Nationalmuseum Jamtli, Storsjöbadet 
eller MultiChallenge. Här hittar du ett urval av 
aktiviteter – läs mer på visitostersund.se

Guide Jamtli – tre museer på en plats 
Ta rutschbanan genom Storsjöodjurets mage ned till ett underjordiskt landskap 
fyllt av upplevelser och fantastiska kulturhistoriska föremål. Se till exempel de 
vikingatida Överhogdalsbonaderna! Besök Nationalmuseum Jamtli – en arena i 
Östersund för konst- och designupplevelser ur Nationalmuseums samlingar. 
Öppet: tisdag-söndag, kl. 11–17, onsdag öppet till kl. 20.30. 
Pris: Vuxen 120 kr. Fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap. 
Info: 063-15 01 00, 063-15 01 10 | jamtli.com
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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

Multi Challenge
Ett av Sveriges största nöjescenter med mängder av aktiviteter som, Boda Borg, 
Inomhus-Gokart, Laserhall, Minigolf, Lekland, Biljard m m. Det breda utbudet och 
den 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.
Info: Tjalmargatan 1, Östersund | 063-14 05 40 | multichallenge.se

AktivUt – Skidskola, långfärdsskridskor och friluftsliv
Vi tar din utförsåkning till nästa nivå, både nybörjare och avancerade åkare är 
välkomna att boka skräddarsydda skidlektioner. Långfärdsskridskor på en  
närbelägen sjö, go’fika runt elden eller en snöskotur bland snötyngda träd på 
Frösön. Boka hos oss!
Öppet: Året runt. Pris från 450kr, beroende på antal och aktivitet
Info: 070-2268100 | aktivut.se Instagram och Facebook: Aktivut
Facebook: Ute365 – skidskola i Östersund

Stadsvandring med guide
Är ni ett kompisgäng eller arbetskamrater och vill hitta på något roligt  
tillsammans?
Boka en stadsvandring med en auktoriserad guide som tar er med på en  
spännande promenad i centrala Östersund. Du får höra historien om hus och 
byggnader och även om intressanta personligheter som levt och verkat i staden 
förr och i nutid.
Pris & Boka: info@visitostersund.se
 

Östersunds Squashförening
Välkommen till oss och världens roligaste racketsport – squash! Vi har två banor 
som du kan spela på – antingen genom att boka enstaka tider eller teckna upp dig 
på en stående tid via abonnemang samt köpa klippkort till förmånligt pris. 
Under säsong arrangeras även seriespel samt klubbkvällar varje måndag 19–21.  
Är du nyfiken på att testa squash men är osäker på hur det faktiskt funkar?  
Eller saknar någon att spela med? Kontakta föreningen så hjälper vi dig gärna.
Öppet: Året runt. Pris: 130 kronor/timme för en bana
Info: Facebook: Östersunds Squashförening

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

Historievandring på egen hand
Se mer av Östersund, staden som grundades 
1786 av Gustav III har många vackra byggnader. 
Du kan se Östersund och några av byggnaderna 
på egen hand. 
Här är ett förslag på en promenad genom gator 
och gränder i centrala Östersund. Scanna 
QR-koden eller hämta en karta hos Turistcenter.

Bowlinghallen Kök & Bar
Vi är din lokala bowlinghall med fokus på välvårdade banor, god mat och dryck 
med hjälpsam personal. Vi är mer än en vanlig bowlinghall – vi erbjuder kompletta 
paket för alla dina firanden (även företag) med mat och nöje för stora som små. 
Upptäck vår golfsimulator eller varför inte utmana varandra i Nattduellen á la 
Mästarens Mästare? Dagens lunch kan kombineras med seriespel. Så kom och 
bowla hos oss!
Info: Bangårdsgatan 2 | 063-51 21 27 | bowlinghallenostersund.se

Vinterbadet
Vedeldade badtunnor, bastu, relax och isvak centralt i Östersunds hamn.  
Perfekt för firmafester, konferensen, eller kick-offen. Max 15 pers. 
Öppet: Allmänhetens bad 5 jan-30 april, tisdagar och söndagar kl. 16-20.
Pris: 200 kr/pers. Plats bokas i förväg på vinterparken.se.
Grupper kan boka vinterbadet under perioden 5 jan-30 april.  
Max 12 pers. Pris 3800 kr.
För priser och bokning se vinterparken.se.
Info: Vinterparken, Östersund | vinterparken.se

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 måndagar 14.00. Barnfilm på söndagar och lov.
Info: Prästgatan 56, Östersund | 063-13 00 05 | bioregina.se

Tiki Grill & Drinks
På Tiki Grill & Drinks finns aktiviteter som bowling, biljard, shuffleboard, UV-golf 
och dart. Fler aktiviteter så som Boda Borg, inomhus-Gokart, laserhall, minigolf 
och lekland hittar du vägg i vägg hos Multi Challenge. 
Blir du hungrig finns ett stort utbud av god mat och dryck i Tiki-restaurangen.
Info: Tjalmargatan 1 | 063-14 05 40 | tikiostersund.se
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Basta
En Urban italienare som står i korsning-
en mellan det fantastiska italienska 
köket och den pulserande staden. Äkta 
italiensk meny, brett utbud av cocktail, 
vin, öl och alkoholfria alternativ.
Prästgatan 43, Östersund
063-636 18 89 | restaurangbasta.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 och uppskattat barhäng.
Postgränd 5, Östersund
063-10 14 55 | brunkullanbrasserie.se

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

Arenarestaurangen
Belägen i ÖSD Arena. Lunchbuffé och 
café mån-fre. Konferens, evenemang, 
catering, sportbar. Fullständiga  
rättigheter.
Arenavägen 27, Östersund
063-677 97 00 | arenarestaurangen.com

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

BUA
Vi lagar nordisk mat med hållbarhet & 
respekt får våra råvaror.
Drycken tar vi från lokala bryggare & 
medvetna vinbönder.
Biblioteksgatan 6c, Östersund
072 232 99 08 | Nastgard.se/bua

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

Gamla Teatern Bistro
Mån-lör är vår lilla Bistro öppen från 
17.00. Kom in i vår mysiga miljö där 
ljusen alltid är tända. Menyn ändras 
ofta och har influenser från vår 
omgivning. Varmt Välkomna.
Thoméegränd 20, Östersund
063-51 16 00 | gamlateatern.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

Hamngatan Magasinet
Stans mysigaste bistro & café!  
Vällagad mat baserat på frukt och 
grönt. Alltid något gluten- och laktos-
fritt. Allt fika bakat på hemmaplan. 
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

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

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
RESTAURANGER
& CAFÉER
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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 53 terrass & bar
God mat och dryck. Karaoke från 21  
till 01-02. Spela brädspel eller bara 
”mingla” med vänner. Även större  
bokningar och mat via Foodora.
Prästgatan 41-43, Östersund
063-10 55 55 | FB & IG: Restaurang 53

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

Restaurang TRE RUM
God mat och bra service i hemtrevlig 
miljö. Ni hittar oss i folkvimlet mitt på 
Östersunds Gågata. Öppet från 
lunchtid till sena kvällar alla dagar på 
veckan.
Prästgatan 38, Östersund
063-51 66 89 | restaurangtrerum.se

Salt å Peppar
Delikatessbutik med caféservering  
och våffleri i Kärnan galleria.
Kyrkgatan 64 Kärnan Galleria 
063-10 75 00 | saltapeppar.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

Slaktar’n i Östersund
Vinbar tillsammans med @19glas.  
Smårätter av lokala och ekologiska 
råvaror. Naturviner i fokus! Köttbutik 
med lokalt naturbeteskött, egenpro-
ducerade och nitritfria charkuterier.
Stortorget 2, Östersund 
slaktarn.nu

Taco Bar
Hos oss hittar du mat med inspiration 
från Mexico. Allt från burritos till 
nachotallrik. Även vegetariska alterna-
tiv. Vi erbjuder en avslappnad miljö 
med trevlig atmosfär. 
Prästgatan 31, Östersund
070-774 78 90 | TacoBar.se

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

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, gårds-
butik och mejeri. Mordgåtor, team-
building och osttävlingar. På Norderöns 
strand med underbar fjällutsikt. Hit tar 
ni er med bil, båt, skoter eller skidor.
Norderön 630, Frösön
070-385 51 52 | tivars.se

Verkö Slott
Abonnera Verkö slott under vintertid, 
mat och fullständiga rättigheter, 
logimöjligheter. Boka konferens  
eller möten och sommarens bröllop 
och fester. 
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
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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
En avkoppling i vardagen.  Skäm bort 
dig själv på Spakliniken. Vi erbjuder 
behandlingar i en omgivning där du 
kan vårda sinnet, kropp & själ.
Hagvägen 18, 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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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

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 EKOVARUHUSET
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

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 Östersundshäftet  
(gäller 1 mars–31 oktober) och få rabatt på din 
shopping i över 80 butiker i centrala stan.

Guide

SHOPPING
& HANTVERK
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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

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 Blommor
På Kärnan Blommor jobbar utbildade 
florister som satsar på hantverk , 
öppet alla dagar i veckan.
Kärnan Galleria, Östersund
063-51 08 71 | IG: karnan.blommor

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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:   Måndag–fredag 10-15. 
Julafton, nyårsafton samt röda 
dagar stängt. Res. för ändringar

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
Charmigt och personligt i hjärtat av 
stan. Frukostbuffé med jämtländskt 
mathantverk. Wifi, dusch, WC, kyl,  
vattenkokare på alla rum. Garage, till-
gång 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
Scandic, ”your friend in town”. 
Hållbart, bekvämt & fri parkering. En 
plats att umgås med familj & vänner. 
Besök vår mysiga restaurang eller ha 
mötet med kollegorna.
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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visitostersund.se  
facebook.com/visitostersund
instagram.com/visitostersund
Vår app, sök där appar finns 
på ”Deztinations”.

FORTSÄTT 
INSPIRERAS 
ONLINE!

Storgatan 27 
063-701 17 00
info@visitostersund.se
Öppet: Måndag–fredag 10-15.

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

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 vinter!


