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Enköpings kommun erbjuder guidningar i Enköpings parker, Boglösa hällristningar, stadsvandringar och visningar på Enköpings museum.
Se mer information om guidningarna på separat
informationsblad ”Guidningar för grupper 2018”
Titta gärna på den digitala besökskartan på
upplevenkoping.se

Kontakt och bokning
För mer information och bokning av guidning i
Enköping kontakta Turistinformationen
0171-62 50 40
turism@enkoping.se
upplevenkoping.se

För paket med olika inriktningar av upplevelser,
guidningar, mat och övernattning i Enköping med
omnejd, kontakta gärna någon av följande aktörer:

•

BokaUppland, paketresor till Enköpings parker i kombination med andra besöksmål.
0295-20300, bokauppland.com

•

Fjärdhundraland, nätverk som erbjuder småskalig mat, vackra vyer och spännande historia.
fjardhundraland.se

•

Uppdrag Kultur, kulturhistoriska guidningar i Enköping med omnejd. 073-083 57 92,
ewrede@telia.com

Följ oss på
•

Facebook Enköpings turistinformation

•

Instagram Enköpings parker
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Upplevelser i Enköping 2018
I Enköpings kommun mitt i Mälardalen med korta avstånd från flera storstadsområden finns
ett stort utbud av besöksmål med olika typer av upplevelser.
Enköping är en av landets främsta parkstäder, unik
i sitt slag med mängden gröna miljöer som sätter
prägel på staden. Drömparken är vida känd långt
utanför landets gränser.

Mycket att uppleva!
Enköpings kommun är en spännande och sevärd
trakt som sträcker sig från Mälaren i söder över
åkermark och upp till skogsbygd i norr. Här finns
en stor del av Sveriges historia samlad. Från
stenåldersboplatser, via bronsålderns hällristningar,
vikingatid, runstenar, medeltida kyrkor och
stormaktens slott och herrgårdar.
Enköping har ett rikt natur-och kulturliv. Det finns
gott om vackra naturreservat som Hjälstaviken,
Härjarö och Hårsbäcksdalen. Hembygdsrörelsen
är levande och aktiv med gott om välbevarade

hembygdsmuseer, där medlemmarna själva gärna
visar runt. Exempel är Kvekgården och Altuna
hembygdsgård och skolmuseum.
I Enköpings kommun finns många gårdsbutiker
med närodlade och ekologiska produkter.
Bygden är full av drivna företagare, stora som
små som producerar mat och hantverk av högsta
kvalitet. Som exempel kan nämnas föreningen
Fjärdhundraland med sina många mathantverkare
och kaféer. I andra delar av kommunen har vi
flera välkända besöksmål, som Härkeberga kyrka
med Albertus Pictormålningar och Grönsöö
slott med ett brett samlat kulturarv. Men även
flera inredningsbutiker, outlets, secondhand och
vintagebutiker.

