
Seglingsrutt 1

Föreslagen seglingsrutt: Sverige Rutt 1

7 DAGAR Resrutt 1

Med över 30 000 öar inom bekvämt räckhåll skulle ni kunna segla runt i Stockholms skärgård i 
månader och alltid mötas av nya underbara, soliga, charmiga destinationer. Oavsett om ni vill koppla av
mitt i vårt dramatiska nordiska landskap av tallbeklädda holmar och avskilda steniga vikar, eller prova 
mat, dryck och nöjen på land med regionens vänligaste människor, så är en segling i Stockholms 
skärgård är en upplevelse som skapar minnen för livet!

Vårt första förslag på en härlig rutt i Stockholms skärgård håller sig relativt nära Stockholm, 
från inre delarna till mitten av skärgården, där ni möts av en häpnadsväckande variation av 
destinationer bara några timmars segling bort.



DAG 01: Vaxholm   

Lördag

Er segelsemester börjar i Vaxholm, skärgårdens huvudstad. Beläget strax öster om Stockholm, ligger 
Vaxholm (staden och ön har samma namn) en underbar och pittoresk skandinavisk destination, med 
sina pittoreska färgglada hus från förra århundradet, underbara familjeägda caféer och restauranger 
samt charmiga små butiker på kullerstensgator.

Besök Vaxholms fästning (byggd 1544), ett berömt slott som i århundraden har bevakat infarten till 
Stockholm. Området är också känt för sitt varierade urval av vackra talltäckta holmar och avskilda 
steniga vikar, perfekt för utforskning och avkoppling.

DAG 02: Grinda 

Söndag

Grinda är en vacker och oförstörd ö, med mysiga, rustika trästugor bland ståtliga tallskogar. Även från 
vattnet till havs kan ni skymta hjortar och rävar. Under medeltiden var ön ett tillhåll för både sjörövare 
och smugglare. Idag är det hem till Grinda Wärdshus, ett hotell välkänt för sin skogscharm.

Grinda är en utmärkt destination för utomhusaktiviteter, inklusive vandring, paddling, fågelskådning 
och mycket mer. Det marina havslivet och sälar i deras naturliga miljö är också populära sevärdheter. 
Ön är helt enkelt en perfekt destination för vila och avkoppling, med många små caféer, restauranger 
och barer.

DAG 03: Furusund  

Måndag

Furusund som ligger lite längre norrut, men fortfarande inom Stockholms skärgårds mysiga gränser, är 
en liten och lugn ö med ett rykte för att locka till sig en intressant och rolig blandning av 
semesterbesökare.

Under dagen, när ni inte simmar i det lugna vattnet runt ön, kan ni gå i land för att besöka några av de 
många gallerierna, caféerna och små butikerna. Nöjeslivet är rikligt med flera livliga hamnbarer och 
restauranger och en aktiv sommarsäsong med lokala seglingsevenemang.

DAG 04: Finnhamn 

Tisdag

Finnham, med sin vackra och nordiska natur, ligger i den norra skärgården. Skyddade vikar och steniga
klippor uppvärmda av långa sommardagar lockar dig att koppla av, utforska, leka i vattnet och njuta av 
äventyret i Sveriges otroliga ö-värld.

Stora delar av Finnhamn betecknas som naturreservat, men man får gärna vandra ansvarsfullt på ön. 
Ursprungliga skogar och sagoängar, pittoreska gårdar och mysiga caféer – cykla runt ön, bada, vandra 
och koppla av i en av Stockholms skärgårds mest förtrollande destinationer.



DAG 05: Ostholmen/Möja

Onsdag

Ostholmen och Möja ligger i de östra delarna av Stockholms skärgård, och är en duo som erbjuder 
dramatiska och oförglömliga platser att beskåda norrskenet. Öarna är mindre utvecklade och därför 
mindre besökta än andra öar, vilket ger er gott om frihet att njuta av tiden med familj, vänner eller nära 
och kära.

Bastun på Ostholmen är en attraktion man inte får missa; Det är gratis, men boka gärna i förväg så att 
ni är säkra på att få plats. Möja har varit bebodd sedan vikingatiden och är en underbar plats att 
kommunicera med naturen när man cyklar eller vandrar. Kajakpaddling är en unik, vacker och avskild 
upplevelse – mycket av det omgivande vattnet och holmarna är naturreservat. Med lite tur så kan ni 
förutom den vackra naturen även få en glimt av några av Sveriges vilda djur.

DAG 06: Sandhamn 

Torsdag

Bara en timme söderut ligger Sandhamn, en älskad seglingsdestination som kombinerar en idyllisk by 
som plockad från 1700-talet, med ett livlig dag- och nattliv med mysiga caféer och butiker, livliga 
restauranger och barer med hög stämning. De vita sandstränderna är som gjorda för sol och 
strandaktiviteter, medan det inre av ön erbjuder cykling och vandring bland de ståtliga tallarna.

Sandhamn är hem för Kungliga Svenska Segelsällskapet (Royal Swedish Yacht Club) och många 
bekvämligheter, vilket gör detta till en perfekt ö för att avsluta er semester i Stockholms skärgård. Njut 
av utsökt mat, pulserande nattliv och en atmosfär som tilltalar många av landets seglingsentusiaster.
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