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Vaxholms folkliv, övernattning på Fredriksborg samt
dagtur till Siggesta.

Skärgårdens huvudstad och några sund
som sen långt tillbaka varit viktiga att
befästa för skärgårdsförsvaret av
Stockholm. Övernattning i nyöppande
Fredriksborgs hotell och sen dagtur till
Siggesta gård. Två bilfärjor som är helt
gratis ingår i rutten.

Sevärdheter:
Vaxholm
Är du sugen på att fly storstaden för en dag
så är detta stället för dig. Vare sig du vill
shoppa eller slappa kan du göra det här – i
skärgårdens huvudstad. Vaxholm är en tätort
är belägen på Vaxön i Stockholms skärgård.
Kring förra sekelskiftet började trafiken hit
öka med de så kallade ”Vaxholmsbåtarna”,
som avgår från Strömkajen i Stockholm. Först
1926 fick ön en fast förbindelse till land med
Pålsundsbron och numera är snabbaste sättet
att ta sig hit kommunalt med buss från Östra
station. Under vår och sommar fullständigt
blomstrar ”skärgårdens huvudstad”, så kallad
för att den är en knutpunkt för
mellanskärgårdens färjetrafik! Gå på en
stadsvandring, besök biografteatern, fynda
på loppmarknad eller varför inte avnjuta en
härlig lunch på Waxholms hotell. Centralt
ligger mycket pittoreska hus som bör
beskådas. Är du sugen på en utflykt i
utflykten kan du även besöka Kastellet och
utforska Vaxholms fästning. Den byggdes
redan på 1500-talet för att försvara
Stockholm mot utländska krigare, så till och
med Gustav Vasa har haft ett finger med i
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spelet här. Om du ska åka båt så kolla upp
avgångarna i god tid innan. Och om vädret
tillåter – ta med badkläder! Det finns hela tio
stycken allmänna stränder i närheten.
Trippa har en promenad i Vaxholm.
[nid:1638, text:"Vaxholm runt."]

Vaxholms fästning
Den främsta sevärdheten i Vaxholm. Redan
Gustav Vasa insåg det strategiska läget för
försvaret av Stockholm som planerade
befästningar här. I flera omgångar gjordes
förstärkningar och ombyggnader. Kastellet i
sitt nuvarande skick har inte varit mycket
mer än just en sevärdhet åtminstone vad
försvarsförmåga. För bara knappt tio år efter
det var färdigställt 1863 kunde man med
provskjutningar från en kanonbåt skjuta
igenom murarna samtidigt som större båtar
började gå i en annan farled och
försvarsanläggningen hade tappat sin
betydelse. Idag finns bland annat ett
försvarsmuseum om skärgårdsförsvaret
under 450 år samt ett Bed and breakfast där
man även kan ordna konferenser och fester.

Rindö redutt
Rindö redutt skulle komplettera Vaxholms
kastell i försvaret av inloppet till Stockholm.
Det färdigställdes så sent om 1864 och från
1925 och framåt lades försvarsanläggningen
ned till att helt vara utrymt 1940.
Anläggningen är från den tid då försvar mer
handlade om defensiva befästningar än
dagens mobila försvar.

Fredriksborgs fästning
Fästningen byggdes efter rysshärjningarna
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1719 för att försvara Stockholm. Blev klart
1735 och fick namnet efter kung Fredrik I.
Fästningen var på sin tid Europas starkaste.
Under 1800-talet förföll fästningen och
ersattes av Vaxholms kastell I den gamla
kasernbyggnaden från 1750-talet finns sedan
2013 Fredriksborgs hotell. Man har
restaurang och stor uteservering sommartid
samt ett orangeri för mellansäsong.

Siggesta gård
Denna gård med 2000-årig historia är idag
populär för familjer och grupper. Här finns en
mängd aktiviteter men man kan även
promenera runt med djur och natur tätt inpå.
Tre vandringsleder finns att välja mellan och
en går förbi områdets vikingagravar. Nära
stan, fast på landet. Här kan du äta lunch alla
dagar, familjebrunch på helgen, spela
äventyrsgolf eller fotbollsgolf, hälsa på djuren
eller shoppa loss i bakluckeloppisen som äger
rum varje söndag. Riktigt populärt för de
minsta är Träsktrollens stig sommartid och
den nya skogshinderbanan. Siggesta erbjuder
även konferenser, bröllopsfester eller
hederliga barnkalas. Det finns ett stort stall
med ridskoleverksamhet. Öppet alla dagar
året om. Tel: 08-562 80 111
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