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Enköping en parkpromenad - Hälsans stig.

Enköpings parker är bland Sveriges allra
vackraste och man har hela tjugo
stycken. Denna tur passerar de finaste
parkerna men även de viktigaste
sevärdheterna.

Sevärdheter:
Drömparken
Drömparken är en perennpark inspirerad av
naturen med många olika arter och sorters
perenna växter i stora volymer. Det är
Enköpings mest uppmärksammade park och
är designad av holländaren Piet Oudolf som
skapat ett sensommarfyrverkeri med höga
gräs och perenner i ljuva, spännande färger.
Parken är under utveckling.

Blå trädgård
Blå Trädgård är en spännande idépark med
blått som tema; vatten, växter, himmel.

Idéträdgårdarna
Årligt återkommande trädgårdar skapade av
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trädgårdsmästarstuderande vid
yrkeshögskolan i Enköping. Temat 2013 var
Känslor i år 2014 Sagor.

Brygga med bänkar
Åh vilken härlig rastplats på bryggan vid
Åpromenaden.

Gröngarnsåsen och Dyarna

Klosterparken
På platsen för ett gammalt
Franciskanerkloster ligger idag Klosterparken.
Förutom grönskan har den lekplatser. Några
murstenar finns kvar som markerar
ytterkanterna av klostret.
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Hamnmagasinen
I de här gamla spannmålsmagasinen från
1700-talet finns numer restauranger och
butiker. Galleri, hantverksbod med lokala
hantverkare från Mälardalen, räkbod och krog
ger nåt åt alla. Här sitter man mysigt längs
småbåtskajen och njuter av räkor och annat
gott.

Strömparterren
Strömparterren, buskar, träd och perenner i
en lummig miljö. Karaktär av Woodland.

Westerlundska gården.
I slutet av 1800-talet blev Enköping känt
utomlands för stadsläkaren Ernst
Westerlunds revolutionerande
behandlingsmetoder av nervsjukdomar.
Flera patienter från utlandet kom till honom
för behandling däribland Leo Tolstojs son Lev
som gifte sig med Westerlunds dotter.
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Stora torget
Stans centrum med restauranger runt om.

Gustav Adolfs plan
Gustaf Adolfs plan är Enköpings
paradanläggning med fontän och rabatter i
stora volymer och är centralt belägen intill
busstationen.
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