Välkommen till Eskilstuna
Varmt välkomna till Eskilstuna och Eskilstuna Basket Cup!
Här hittar du lite information, tips och idéer inför ert besök i Eskilstuna.
Du hittar mer information på www.eskilstuna.nu eller i vårt besöks
magasin som distribueras under cupen.

Valborgsmässofiranden

Valborgsmässoafton, med den traditionsenliga sprakande brasan, firas
på en rad platser i och omkring Eskilstuna. Några exempel: Holmberget
(Torshälla), Vilsta, Järntorget (Nyfors), Mesta IP (Mesta), Sundbyholms
slottspark (Sundbyholm) och många fler.
Mer information: www.eskilstuna.nu.

Bada i Munktellbadet

När du är i Eskilstuna rekommenderar vi ett besök i Eskilstunas nya badhus - Munktellbadet - som invigdes våren 2016. I Munktellbadet finns en
50-meters bassäng, två multibassänger, relaxavdelning och ett familje
bad. Dessutom toppas det hela med en spektakulär vy över Eskilstunaån. Munktellbadet är det första badhuset i Sverige som har certifierats
med den högsta miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld.
Mer information: munktellbadet.se.

Shoppa loss på Tuna Park

Om ni blir shoppingsugna, besök Eskilstunas största köpcentrum - Tuna
Park. Tuna Park består av en galleria med ett 50-tal butiker och flera
restauranger, volymhandel med storbutiker samt en stormarknad. Här
finns också apotek och systembolag. Till Tuna Park kan du enkelt och
snabbt åka buss från centrum. Väljer du att åka bil parkerar du gratis på
någon av de stora parkeringarna.
Mer information: www.tunapark.se.

Fynda på Lindens Vårloppis 2017

Ishockeyföreningen Eskilstuna Linden Hockey arrangerar årligen
en mycket populär loppis, som går av stapeln lördag 29 april (och
lördag 6 maj). Loppisen hålls i Sméhallen, vid Eskilstuna Isstadion,
och är öppen kl. 09:00-14:00.

Besök världens första återbruksgalleria

När du är i Eskilstuna får du inte missa att besöka Sveriges, och
kanske världens, första köpcentrum för bara återbrukade saker ReTuna. I ReTuna Återbruksgalleria ryms 15 butiker samt ett kafé.
Alla verksamheter i gallerian ska bedrivas på ett klimatsmart och
miljömedvetet sätt.
Adress: Folkestaleden 5.
Mer information: http://www.retuna.se.
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Fyra muséer med något för alla

På endast några hundra meters avstånd erbjuder Eskilstuna fyra
muséer som är väl värda ett besök. Eskilstuna Stadsmuseum,
Eskilstuna konstmuseum, Munktellmuséet och Rademacher
smedjorna.
Mer information: www.eskilstuna.nu

Ta del av Eskilstunas industrihistoria

Rademachersmedjorna är ett öppet friluftsmuseum mitt i
Eskilstuna, med ett flertal välbevarade hus från Reinhold
Rademachers smidesmanufaktur från 1650-talet. Området är
öppet dygnet runt, har fri entré och här finns restaurang, hant
verkare och utställningar.
Mer information: www.eskilstuna.nu

Restaurangtips

Av Eskilstunas uppsjö av restauranger, kommer här några tips för
olika smak och plånböcker:
* Hamburgerbruket (Torshälla) - gourmetburgare till vettiga priser.
* Parmasoni (Kungsgatan 36) - pastabuffé.
* Sushi Yama (varuhuset 21:an, på Kungsgatan 21) - sushi, helt enkelt.
* Pinchos (Rademachergatan 6) - smårätter som beställs via app från bordet.
* Ming Palace (Rademachergatan 17) - klassisk kinarestaurang.
* Spicy Hot (Fristadstorget 6) - genuin asiatisk mat från grunden.

Åk kommunalt med Sörmlandstrafiken

Om ni behöver åka kommunalt, rekommenderas ni att ladda ner
Sörmlandstrafikens app där ni hittar tidtabeller, kartor samt köper
biljetter.
Mer information: www.sormlandstrafiken.se

Inspiration och information

För mer inspiration och information, titta i vårt besöksmagasin som
distribueras under cupen. Magasinet går även att ladda ner digitalt
på www.eskilstuna.nu.
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Twitter
@DestEskilstuna

Facebook
EskilstunaTouristCenter

Eskilstuna Tourist Information
016-710 70 00
turism@eskilstuna.nu

Destination Eskilstuna AB är den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att
besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt
potentiella inflyttare. Vi verkar för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt
i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar. Destination Eskilstuna – en del
av Eskilstuna kommunkoncern.
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