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Visningar & besöksmål

GÖTHLINSKA GÅRDEN
Visning av familjen Göthlins borgarhem 
från början av 1900–talet. Huset och 
dess inredning är bevarat som det såg 
ut när den sista familjemedlemmen, 
dottern Ingrid Göthlin, bodde här. Här 
finns prov på fröken Ingrids stora intresse 
porslinsmålning men också konst, möbler, 
leksaker och prydnadsföremål.

Visningen tar ca 1 timme
1–25 pers/grupp 1 200 kr, 0 % moms

Bokning & info: 
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
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GYTTORP CENTRUM
Gyttorps Centrum ritades av den välkände 
arkitekten Ralph Erskine på 40– och 
50–talet. Husen har sin egen stil med ett 
spännande spel mellan bågar, vinklar, 
ytor och färg. 2002 belönades Gyttorps 
Centrum med Europa Nostrapris.

Visningen tar ca 1 timme och 15 min
1–25 pers/grupp 700 kr inkl. moms
25–50 pers/grupp 1 200 kr inkl. moms

Bokning & info: Gyttorps Byalag, 
Enar tfn: 070-522 55 40
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VÅRT 
BERGSLAGEN 

ÄR DITT
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När kommer du?

JÄRNVÄGSMUSEET
Sveriges första normalspåriga järnväg för 
allmän trafik med ånglok öppnades år 
1856 på stäckan Nora–Ervalla–Örebro. I 
Nora finns station, verkstäder och lokstall, 
ånglok och rälsbussar. Hela anläggningen 
är ett levande museum och unikt i sitt slag.

Visningen tar ca 1 timme
1–30 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Bokning & info: 
Stiftelsen NJOV tfn: 0587-138 06
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KONST I BRYGGERIET
Intressanta utställningar med samtida 
konst i vackert gammalt bryggeri i Nora. 
Maj–september: ”Med nål och tråd” (tex-
til), sommarutställning och Ljusstråks sam-
lingsutställning–försmak med verk av alla 
utställare i kulturrundan Ljusstråk 3–4/9. 

Bokning & info: 
Nora kommun, Elin Sörman
tfn: 0587-812 94, 070-343 12 94
www.nora.se
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KV. BRYGGERIET
Besök Noras kreativa kvarter. Kvarteret 
Bryggeriet är ett industriområde från slutet 
av 1800–talet som varsamt renoverats till 
ett levande område för hantverkare, butiker 
och företagare. Kika in i verkstäderna hos 
olika slags hantverkare, handla i mysiga 
och unika butiker, fika på Millas Café eller 
njut av en måltid på Bryggerikrogen.

Bokning & info:
info@kvarteretbryggeriet.se
www.kvarteretbryggeriet.se
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Nora

LILLA TRÄDGÅRDEN
Visningsträdgård vid Norasjön. Butik med 
presenter och dekoration för hem och 
trädgård, trädgårdsredskap och kläder. I 
handelsträdgården finns ett stort sortiment 
perenner, buskar, fruktträd, rosor, pioner, 
klätterväxter, kryddväxter, barrväxter, häck-
plantor, dammväxter och sommarblommor. 
Trädgårdscafé med vacker utsikt.

Bokning & info: 
Lilla Trädgården i Nora tfn: 076-772 92 22
www.lillatradgardeninora.se
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MORDISK VANDRING
Verklighetens Skoga heter Nora. Överallt 
i staden har Maria Lang låtit människor 
falla offer för lömska mördare i sina deck-
are. Upptäck Skoga under en Mordisk 
vandring med berättelser och teaterscener 
från Langdeckarna och Maria Langs liv, 
framförda av systersonen Ove Hoffner.

Visningen tar ca 1 timme 
1-50 pers/grupp 1 500 kr inkl. moms

Bokning & info: 
Ove Hoffner tfn: 070-621 28 98, 0587-103 05
www.marialangoffice.se
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MARIA LANG–UTSTÄLLNING
Utställning om deckarförfattarinnan Maria 
Langs liv och produktion i Röda gården vid 
Åkerby Herrgård. Utställningen innehåller 
information om hennes böcker, filmer och 
och inte minst spännande liv. Utställningen 
har iordningställts av systersonen Ove 
Hoffner. Kombinera gärna med en guidad 
mordvandring, mordisk afton och måltid.

Entré 20 kr/pers
Guidad visning efter överenskommelse

Bokning & info:
Åkerby Herrgård tfn: 0587-912 10 
www.akerbyherrgard.se
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PERSHYTTAN 
Pershyttans bergsmansby är idag kulturreservat. Här finns hytta, gruvområde, vattenhjul, 
stånggång m.m. I Pershyttans hytta, Sveriges bäst bevarade träkolshytta, framställdes 
tackjärn fram till 1953. Upplev hyttan som den lämnades efter sista blåsningen. Gå ner i 
Lockgruvan, en av de tidiga järnmalmgruvorna i Pershyttan som var i drift fram till 1909. 
Under en kultureservatsvandring får du uppleva Pershyttans unika miljö.
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Kulturreservatsvandring
Visningen tar ca 1 timme
1–30 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Pershyttans hytta
Visningen tar ca 1 timme
1–30 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Lockgruvan
Visningen tar ca 1 timme
1–29 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Bokning & info: 
Stiftelsen NJOV tfn: 0587-138 06

ROSENGÅRDEN
Besöksträdgård strax utanför Nora. 
Trädgården har en rossamling med mer 
än 1000 sorters rosor. Här finns också ett 
stort antal perenner, damm, äppellund, 
kryddgård, gamla parkträd m m. Present-
butik med rosanknytning. Trädgårdscafé 
med lättlunch. 
Visningen tar ca 45–60 min
Visning i komb. med fika/lunch 
25 kr/pers inkl. moms

Bokning & info: Rosengården i Bergslagen,
Anette tfn: 0587-129 56, 070-656 11 30
www.rosengardenibergslagen.se
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STADSVANDRING
Upptäck Nora, den lilla trästaden i 
Bergslagen med unik historisk och kulturell 
miljö från 1700– och 1800–talet. Se 
tidstypiska hus och gårdar, kullerstens-
gator och skvallerspeglar. Hör om intres-
santa personligheter och egensinniga 
bergsmän.
Visningen tar ca 1 timme
1–50 pers/vandring eller 1 buss/rundtur 
1 500 kr inkl. moms

Bokning & info:
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
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ÅKERBY ÄVENTYR
Upplevelserika och berikande aktiviteter 
för lust och lärande i vacker bergslags-
natur på Åkerby Herrgård. För grupper i 
alla åldrar, året om. Ledarledda grupp-
aktiviteter där samarbete, smarthet och 
klurighet utmanas för att lösa uppgifter 
med natur–och kulturhistorisk bakgrund. 
Kombinera gärna med en måltid.

Aktiviteterna tar ca 1–1,5 timme
1–25 pers/grupp 2 500 kr

Bokning & info: 
Åkerby Herrgård tfn: 0587-912 10  
www.akerbyherrgard.se
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Visningar & besöksmål

HOSTA NOSTALGIBY
Besök Sveriges största 50–talsby och dröm 
er tillbaka till den tid då Sverige blomst-
rade i design, färg och flärd. Upplev bygg-
nader i orginal: GB glasskiosk, Sibylla 
korvkiosk och godiskiosken ni cyklade till 
och köpte kolor för 50 öre. Bensinmackar 
Nynäs, Shell och Gulf. Retrobutik. Café 
med smörgåsar och hembakt.
Visningen tar ca 1 timme
Entré 20 kr/pers, 
bussar/större grupper 50 kr inkl. visning

Bokning & info: Hosta Nostalgiby
tfn: 0581-321 97, 070-740 70 57
www.nostalgibyn.se

13

LÖA HYTTA
Följ med på guidad tur i Löa bergsmanshyt-
ta och få inblick i hur man smälte och han-
terade järn förr i tiden. Hyttan visas idag 
som den såg ut på 1890–talet. Än idag 
äger enskilda Löabor andelar i hyttan.

Visningen (sv, eng) tar ca 1 timme
Visning 60 kr/pers, 
grupper över 20 pers 50 kr/pers

Bokning & info: Löa Hyttelag
tfn: 0580-302 59, 070-278 40 52
www.bergslagen.com
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PAPPERSBRUKSMUSEET
Upplev den spännande industrimiljön på 
Frövifors Pappersbruksmuseum. Förutom 
den unikt bevarade miljön finns bl.a. 
utställningar med historiska förpackningar, 
22 000 ölburkar och japansk förpack-
ningskonst. Gör ditt eget papper 
i handpappersverkstaden.

Visningen tar ca 2 timmar
Visning 50 kr/pers inkl. moms

Bokning & info: 
Frövifors Pappersbruksmuseum 
tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com
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PERSSONS MAGASIN
Turistmål i Västra Löa vid R50, certifierat 
av Swedish Welcome. Unik butik i ett gam-
malt sädesmagasin, med föremål från 40 
olika konsthantverkare från Bergslagen, 
loppis i två våningar och galleri med olika 
konstutställningar i fyra skiftande rum. Ta 
en fika med hembakat i kaféet eller en 
avkopplande tur i trädgården.

Bokning & info: 
Perssons Magasin tfn: 0580-300 00
www.perssonsmagasin.se
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Nora Lindesberg Hällefors/Grythyttan

PLANTMARKNADEN
Upplev en av Sveriges mest välsorterade 
trädgårdsbutiker. Rosavdelning med 450
olika sorter, presentavdelning, krukor 
och sidenblommor. Stor avdelning med 
utemöbler, visningsmiljöer för marksten och 
murar, inspirationsavdelning för vatten i 
trädgården. Perenner och sommarblom-
mar. Café med eget bageri. 

Guidning efter överrenskommelse

Bokning & info: 
Plantmarknaden tfn: 0581-101 00
www.plantmarknaden.com
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STRIPA GRUVMILJÖ
I Stripa glöder kreativiteten. Det var de 
gigantiska malmlagren och gruvan som 
på 30–talet gav platsen sin unika prägel. 
Idag är den charmiga gruvmiljön fonden 
för småskaligt hantverk och stora smak-
upplevelser. I Stripa gruvmiljö hittar du 
praliner, silversmide, ölbryggeri, barnak-
tiviteter, utsiktstorn och ett café. Allt detta 
mitt i ett levande industri– och kulturarv. 
 
Guidad tur ca 45 min

Bokning & info: Stripa Gruvmiljö 
tfn: 0581-811 60, info@stripa.se
www.stripa.se
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STUPAN
Ett tibetanskt fredsmonument norr om Fel-
lingsbro, ett exotiskt smycke i det gamla 
bygdelandskapet. Stupan invigdes av 
Nobels fredspristagare Dalai Lama år 
1988 och är en inspirationskälla och 
mötesplats för människor från alla kulturer. 
 
Visning av stupan och det tibetanska 
tempelrummet efter överenskommelse

Bokning & info:  
Solbo buddhistiska kursgård, Trudy,
tfn: 0581-63 30 73
www.ktg.nu/skandiaviens-aldsta-stupa
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50–TALSLÄGENHETER
50–talslägenheter inredda i tidtypisk stil. 
En arbetarbostad och en tjänstemanna-
bostad. Att få kliva över tröskeln och för-
flytta sig till när man var nygift och satte 
bo eller till sin barndom tilltalar många 
och ni lovas få en resa i minnet minst 50 
år tillbaka i tiden. 
Visningen tar ca 1 timme
1–12 pers/grupp 600 kr inkl. moms
13– pers/grupp 50 kr/pers inkl. moms
                
Bokning & info: 
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-120 01
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BJÖRSKOGSNÄS
Besök gården och torpet som Ernst Kirch-
steiger renoverade i TV sommaren 2015 
och få inspiration till egna projekt. Torpet 
ligger i naturreservatet Björskogsnäs strax 
utanför Grythyttan och nås genom en 
promenad på ca 1,5 km i underbar berg-
slagsnatur. Möjlighet finns att åka ända 
fram för rörelsehindrade.

Visning inkl. promenad tar ca 2 timmar

Bokning & info:
Hällefors turistbyrå tfn: 0591-120 01 
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BREDSJÖ MJÖLKFÅR
I Bredsjö tillverkas den välkända osten 
Bredsjö Blå. Gå en guidad rundtur på 
gården och lyssna till berättelsen om hur 
de tillverkar högklassig ost av fårmjölk. 
Osten säljs hos ett 20–tal återförsäljare 
runt om i landet samt naturligtvis på plats
i det egna ostcaféet.

Visningen tar ca 1 timme
1–12 pers/grupp 600 kr inkl. moms
13– pers/grupp 50 kr/pers inkl. moms

Bokning & info: 
Bredsjö Mjölkfår tfn: 0587-610 20
www.bredsjobla.se

22
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Lindesberg – Nora     25 km 25 min
Lindesberg – Hällefors     80 km 70 min
Lindesberg – Kopparberg    40 km 40 min
Hällefors – Kopparberg    45 km 40 min
Nora – Kopparberg     50 km 50 min
Nora – Hällefors     50 km 50 min

Avstånd i Bergslagen:

Avstånd till Bergslagen:

19

13
42

Karta &
avståndstabell

Borlänge – Bergslagen 120 km 120 min
Eskilstuna – Bergslagen   90 km 80 min
Göteborg – Bergslagen 320 km 240 min
Jönköping – Bergslagen 250 km 190 min
Karlstad – Bergslagen 130 km 110 min
Norrköping – Bergslagen 155 km 150 min
Stockholm – Bergslagen 200 km 140 min
Uppsala – Bergslagen 180 km 140 min
Västerås – Bergslagen 100 km 80 min
Örebro – Bergslagen   40 km 40 min
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CORNELIS
Cornelis i Grythyttan är en restaurang och 
ett unikt museum med minnen av Cornelis 
Vreeswijk och hans musik. Hans liv åter-
speglas även i mat och dryck. Kombinera 
förmiddagsfika, eftermiddagsfika eller 
lunch med berättelsen om Cornelis liv.
Guidning inkl. förmiddagsfika 75 kr/pers
Guidning inkl. lunch 130 kr/pers
Guidning inkl. eftermiddagsfika 75 kr/pers

Bokning & info: 
Cornelis i Grythyttan tfn: 070-590 79 89
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KROKBORNSPARKEN
Gå en guidad tur i Sveriges äldsta folkpark 
och hör berättelsen om parken som var 
tillägnad folket. Här finns fortfarande rester 
av den ursprungliga parken som anlades 
år 1796. I dag är parken fortfarande 
öppen för alla med servering, rotunda och 
scen. Visning med eller utan fika.
Visningen tar ca 1 timme
1–12 pers/grupp 600 kr, 0% moms                
13– pers/grupp 50 kr/pers, 0% moms
25 kr/pers tillkommer för fika

Bokning & info: 
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-120 01
www.krokborn.se

MÅLTIDENS HUS
Upplev Måltidens Hus i Norden – pavil-
jongen som representerade Sverige under 
världsutställningen i Sevilla 1992. Idag 
är det ett centrum för måltidskunskap och 
värdskap. Måltidens Hus inrymmer butiken 
Bergslagens skafferi, Gastronomiska 
teatern Kokboksmuseet och restaurangen 
Hyttblecket.

Visningen tar ca 45–60 min

Bokning & info:
Måltidens Hus tfn: 0591-340 60 
www.maltidenshus.com

26 27

GRYTHYTTE QWARN
Grythytte Qwarn har förvandlats från 
kvarnen som malde mjöl åt alla i trakten 
till gårdsbutik, galleri och café. Handla 
med ett matminne från Grythyttan t ex 
stenmalt ekologiskt mjöl, Grythytte Qwarns 
Knäckebröd eller någon annan delikatess 
från trakten. Njut av kaffe med hembakt 
vid sjön Sörälgens strand.

Bokning & info: 
Kristina tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se
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SKRÄDDARTORP
Skräddartorp är en välbevarad bergs-
mansgård från år 1644 med ursprung i 
den skogsfinska kulturen. Gården består 
av 14 st byggnader, bl.a. loftbod, rök-
bastu, ria och hemlighuset. Huvudbygg-
naden har vägg– och takmålningar från 
tidigt 1700–tal.
Visningen efter överenskommelse

Bokning & info: 
Grythyttans Hembygdsförening, 
Åke Granberg tfn: 070-630 95 58
www.hembygd.se/grythyttan
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FINNSTIGEN
Friluftsmuseum där du får följa svedje-
finnarnas liv och historia från slutet av 
1500–talet och ett par hundra år framåt 
i tiden. Längs den ca 1 km långa stigen 
finns uppbyggda byggnader och miljöer.

Visningen tar ca 1 timme
Visning 60 kr/pers, 0% moms

Bokning & info: 
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-120 01 
eller Finnstigen, Matti tfn: 070-352 18 56
www.friluftsmuseetfinnstigen.se
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Visningar & besöksmål



BEHÖVER DU 
TIPS ELLER IDÉER 
FÖR DIN RESA I 
BERGSLAGEN? 
Kontakta Bergslagens 
turistbyråer eller våra 

”gruppresespecialister” 
Mia och Heléne på 
tfn: 0587-811 20, 

e-post: info@nora.se

9

VANDRING I GRYTHYTTAN
Guidad vandring med berättelser om 
Grythyttans historia, kultur och natur. Se 
tidstypiska byggnader och tak med skiffer 
från trakten. Vandringen avslutas med fika/
mat i Grythyttans Herrgård eller i Grythytte 
Qwarn beroende på gruppens storlek.
Vandring 1 timme med fika
1–10 pers/grupp 750 kr inkl. moms
Fr 11 pers/grupp 75 kr/pers 
Vandring 2 timmar, med smakprov av lokal mat 
1–10 pers/grupp 2000 kr inkl. moms
Fr 11 pers/grupp 200 kr/pers

Bokning & info: 
Kristina tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se

GEOLOCO
Upplev vackra kristaller och otroliga fossil 
i gamla Polishuset i Kopparberg centrum. 
Ädelstenar, stora guldklimpar och meteo-
riter (klappa ett stjärnskott!). Stor butik, 
bussparkering direkt utanför, rullstolsramp 
och handikapptoalett. Fika och lunch 
inom gångavstånd.

Visningen (sv, no, eng, ty) tar 30–45 min
1–10 pers/grupp 500 kr inkl moms
10+ pers/grupp 50 kr/pers inkl. moms

Bokning & info: Tom tfn: 0706-911 823
geomuseum@geoloco.se, www.geomuseum.se

33

FOTOMUSEET
En unik fotoateljé från1870–talet kvar på 
sin ursprungliga plats i centrala Koppar-
berg. Här finns även ett rikt utrustat allmo-
gemuseum, guldsmeds– skomakare– 
spelmans–och gruvmuseum samt postmu-
seet med historien om treskilling banco-
märket.

Visning av samtliga muséer 40 kr/person

Bokning & info: 
Kopparbergs Hembygdsförening, 
Jan Pernstål tfn: 070-602 95 76,
Lennart Angelroth tfn: 070-353 50 46
www.nkbh.se

32

30

SKULPTURPARKER 
I Hällefors finns tre konstbesmyckade 
bostadsområden. Millesparken med den 
största samlingen av Carl Milles verk näst 
efter hans museum i Stockholm. Polstjärnan 
med verk av vår tids främsta skulptörer och 
keramiker. Mästarnas park, som är formad 
som en klassisk svensk stadspark som de 
byggdes under 1950–talets början.  
Visningen tar ca 1 timme/park
1–30 pers/grupp 700 kr/park inkl. moms
13– pers/grupp 1 400 kr/park inkl. moms

Bokning & info: 
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-120 01

29

Hällefors/Grythyttan Kopparberg

OPERA PÅ SKÄRET
Upplev opera i världsklass i unik miljö vid 
sjön Ljusnarens strand. I ett före detta vir-
kesmagasin på ett nedlagt sågverk spelas 
varje sommar de stora verken ur opera-
historien med musiker och sångare av 
högsta klass. Operahuset, med plats för 
nästan 800 besökare, har nått världsrykte 
för sin fantastiska akustik och sin speciella 
atmosfär. Sedan 2004 har över 80 000 
besökt sommarfestivalen.

Bokning & info: 
Opera på Skäret tfn: 0580–711 00
www.operapaskaret.se

31



10

42  Babsans 50–talsfik
Café i Hosta Nostalgiby. Njut av 
berömda räksmörgåsar, landgångar 
eller hembakt bröd. Fika i caféet eller 
i biografen till en trevlig film.
www.nostalgibyn.se
Tfn: 0581-321 97, 070-740 70 57

43  Café Lusthuset
Plantmarknadens eget café. Dagsfärska 
bakverk och läckra smörgåsar bakade 
i eget bageri. Även lättare luncher t.ex 
matiga sallader.
www.cafelusthuset.se
Tfn: 0581-101 75

44  Frosths Konditori
Bageri i Lindesberg sedan 30–talet med 
egen tillverkning. Smörgås, bakverk,
bröd och tårtor. Stor servering, även ute. 
www.frosthskonditori.se
Tfn: 0581-104 11

45  Lindesbergs Stadshotell
Frukost och lunchbuffé på ett av Sveriges 
äldsta stadshotell. Servering sommartid 
vid Lindesjön på Café Oscar. 
www.lindesbergsstadshotell.se 
Tfn: 0581-124 50

Nora

Lindesberg

34  Bryggerikrogen
Restaurang i gammal tändrörsfabrik i 
Kv. Bryggeriet. Serverar middag lagad 
med kvalité, kunskap och kärlek. Plats för 
60 pers inne samt stor uteservering.
www.bryggerikrogen.se
Tfn: 0587-103 40

35  Café DaCapo
Hemtrevligt café med eget bageri 
vid Nora torg. Klassiska bakverk, 
bakelser, smörgåsar, sallader och 
pajer. Uteservering.

www.cafedacapo.se
Tfn: 0587-148 00

36  Kafé Strandstugan
Sommarkafé i skön trädgård vid 
Norasjön. Sittplatser både inne och i 
trädgården. Erbjuder ”kaffe med dopp” 
med hembakt fikabröd, smörgåsar 
och NoraGlass. 
www.noraglass.se 
Tfn: 0738-400 161

37  Lilla Trädgården
Trädgårdscafé med vacker utsikt över 
Norasjön. Njut av fika och smörgåsar.
www.lillatradgardeninora.se
Tfn: 076-772 92 22

38  NoraGlass
Unik hemlagad glass från egen fabrik 
ända sedan 1923. Den dagsfärska 
glassen serveras i tre smaker varje dag. 
Bara i Nora, hela sommaren.
www.noraglass.se
Tfn: 0738-440 700

39  Nora Stadshotell
Klassikt stadshotell i centrala Nora. 
Serverar dagens lunch, för– och 
eftermiddagsfika och middag. 
Uteservering. 
www.norastadshotell.se
Tfn: 0587-31 14 35

40  Rosengården
Trädgårdscafé i Rosengården. Njut av 
lättlunch, smörgåsar eller fika. Lunch för 
större grupper i sekelskiftesvillan. Julöppet 
dagl. 28/11–20/12, jultallrik för bokade 
grupper.
www.rosengardenibergslagen.se
Tfn: 0587-129 56, 070-656 11 30

41  Åkerby Herrgård
Lunch, kaffe med hembakat och middag 
serveras i restaurang med utsikt över Få-
sjön. Uteservering sommartid. A la carte, 
catering och måltidsarrangemang efter 
önskemål.

www.akerbyherrgard.se
Tfn: 0587-912 10

Mat 
fika  
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46  Bredsjö Ostcafé

Ostcafé och gårdsbutik som serverar 
hembakt fika och lättare lunch. Smaka 
eller köp fårosten Bredsjö blå, som 
tillverkas på gården.

www.bredsjobla.se
Tfn: 0587-610 20

47   Cornelis
Cornelismuseum med mat och dryck 
mitt på torget i Grythyttan. Busslunch 
med berättelse om Cornelis liv.
Tfn: 070-590 79 89

48  Grythytte Qwarn
God lunch eller kaffepaus i anrik miljö. 
Fika för mindre grupper i den gamla 
kvarnen, ute vid vackert väder. Lunch 
eller för större grupper i herrgården.
www.herrgardenigrythyttan.se
Tfn: 070-587 00 00

49  Hammarns Vägkrog
Vägkrog i korsningen mellan riksväg 
63 och länsväg 244. Nära till flera 
besöksmål i Hällefors och Grythyttan. 
Lätt att parkera bussen.
www.hammarnsvagkrog.net
Tfn: 0591-190 90

50  Hellefors Herrgård
Gör som kung Gustav V och ät på 
Hellefors Herrgård. Busslunch inkl. 
sallad, måltidsdryck, kaffe och kaka. 
Serveras i salongen på övre plan.
www.helleforsherrgard.se
Tfn: 0591-100 89

51  Neerings Glass
Egen tillverkning av glass och choklad 
mitt på torget i Grythyttan. Avsluta dagen 
med glass eller handla choklad med hem.
www.neerings.se
Tfn: 0591-144 00, 070-265 53 78

52  Restaurang & Café Christina
Restaurang och café i centrala Hällefors. 
Dagens lunch, för– och eftermiddagsfika. 
Fullständiga rättigheter. Pubkväll fre o lör.

Tfn: 0591-105 60

53  Sikfors Herrgård
Njut av en Bergmästarlunch i herrgårds-
miljö med vacker utsikt. Avsluta med 
promenad i äppellunden eller botanisera 
i skafferiet.
www.sikforsherrgard.se 
Tfn: 0591-151 15

54  Skräddartorp
Kaffestuga med hembakat bröd vid 
bergsmansgård med anor från 
1600–talets början. 
www.hembygd.se/grythyttan 
Tfn: 0591-300 04

55  Klacken Kopparberg
Lunch, kaffepaus eller middag i restaurang 
med milsvid utsikt. Plats för 100 pers. 
Även uteservering.
www.klacken.com
Tfn: 0580-125 00

50-talslägenheter, Gyttorp
Tfn: 070-522 55 40

Hellefors Herrgård
Tfn: 0591-100 89

Herrgården i Grythyttan
Tfn: 070-587 00 00

Klacken Kopparberg
Tfn: 0580-125 00

Lindesberg Stadshotell
Tfn: 0581-124 50

Nora Stadshotell
Tfn: 0587-31 14 35

Sikfors Herrgård
Tfn: 0591-151 15

Åkerby Herrgård
Tfn: 0587-912 10

 Bo 
sova  
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Lindesbergs Turistbyrå
Kristinavägen 34
711 30 Lindesberg
Tfn: 0581-811 70
turistinfo@lindesberg.se

Nora Turistbyrå
Stationshuset
713 31 Nora
Tfn: 0587-811 20
info@nora.se

Hällefors Turistbyrå
Centrumhuset
712 30 Hällefors
Tfn: 0591-120 01
turist@hellefors.se

Kopparbergs Turistbyrå 
Gruvstugetorget
714 80 Kopparberg
Tfn: 0580-805 55
turism@ljusnarsberg.se

GILLA BERGSLAGEN 
PÅ FACEBOOK

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
@ibergslagen


