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K A N O C K S Å VA R A S T O R A
7 sommarutflykter i Haninge

Upptäck nya
Haningefavoriter!
#HEMESTERIHANINGE
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SOMMARUTFLYKTER
I HANINGE
Snorkla och plaska vid långgrunda sandstränder, andas
in skogsdoft och urskogslugn, sträck ut dig på en
solvarm badklippa eller utforska fotspåren efter svunna
tider. Här tipsar vi om sju smultronställen i Haninge
– välkommen att upptäcka dem du också!
1. ANDAS IN URSKOGS LUGNET
I TYRESTA
Vandra bland uråldriga tallar och
glittrande skogstjärnar i Tyresta national
park – det största urskogsområdet
söder om Dalälven. Grilla vid någon
av grillplatserna, ta ett dopp i en trolsk
skogssjö – och glöm inte att fylla på
förrådet av urskogslugn. Tyresta är en
halvtimme från Gullmarsplan med bil
eller buss.
2.		N JUT AV SKÄRGÅRDSLIVET
PÅ UTÖ
Utö är sinnebilden för Stockholms
skärgård. Här kan du äta gott och njuta
av stillhet och öppet hav på en egen
klippa. Hit kommer du med båt från
Strömkajen eller Årsta havsbad.
3.		U PPTÄCK SLOTTET MED
MÅNGA HISTORIER
Gå i fotspåren efter adelsdamer, sten
rika äventyrare och den världsberömda
Fredrika Bremer på Årsta slottsmuseum.
På den guidade visningen kan du utforska
museivåningen och den hemlighetsfulla
slottsvinden. Njut av en picknick i parken
efteråt. Du når Årsta slott på en halv
timme med bil från Stockholms city,
eller buss från Västerhaninge.

4.		G RÄV NER TÅRNA I
SKÄRGÅRDENS LÄNGSTA
SANDSTRAND PÅ GÅLÖ
Andas in havsdoften, hoppa från
klipporna och vandra på någon av
naturreservatets vackra vandringsleder.
Det är lätt att förstå varför Gålö kallas
stockholmarnas lustgård. Du når Gålö
på en halvtimme med bil från Stockholms
city, eller buss från Västerhaninge.
5.		C HARMAS AV BADORTSIDYLLEN PÅ DALARÖ
Vi är många som blivit kära i Dalarös
badortsidyll. Ta ett dopp i långgrunda
Schweizerbadet eller strosa bland
charmiga småbutiker och schweizer
villor. Ta bilen hela vägen eller buss
från Handenterminalen.
6.		S NORKLA PÅ NÅTTARÖ
– HANINGES EGEN SÖDERHAVSÖ
Sola, bada, fiska, paddla och plaska vid
Nåttarös långgrunda stränder. Du kan
också utforska livet under havsytan i
länets första snorkelled. Haninges egen
söderhavsö når du med en halvtimmes
båtresa från Nynäshamn.
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Utforska sandstränder och glass på Nåttarö eller hitta en egen badklippa på Utö.

7.		H ITTA BÄSTA BADPLATSEN
I ÅRSTA HAVSBAD
Sandstrand, klippa, brygga eller äng?
Prova dig fram bland de oändliga
sol- och badmöjligheterna vid Årsta
havsbad. Här kan du också spela
golf eller strosa runt i det vackra
sommarstugeområdet. Årsta havsbad
är endast en halvtimme med bil från
Stockholms city.

Nära upplevelser kan också vara stora.
Och i Haninge är stora upplevelser
alltid nära – flera av Haninges finaste
smultronställen når du enkelt med
bil eller buss.

Läs mer och hitta dina favoriter på haninge.se/upplev

