
DET BÄSTA
I JAKOBSTAD



Något unikt i Jakobstad är vår otroligt
vackra havsmiljö, speciellt Fäboda
området. Här kan du njuta av soliga
dagar på stranden, vandra i naturen,
besöka den hinderfria vandringsleden,
äta god mat från kaffestugan och
beundra den vackra solnedgången. 

Ute vid Fäboda finns även möjlighet till
grillning. 

Besöker du Jakobstad är Fäboda nästan
ett måste, och något som många varmt
rekommenderar. 
Du kör hit på ca 15 minuter eller cyklar
på ca 30 minuter. Kartor på
vandringsleder finns vid turistbyrån
eller stadens hemsida. 

Hitta hit: Lillsandsvägen 263
www.jakobstad.fi/turism/se-och-upplev

SE SOLEN GÅ NER I
HAVET VID FÄBODA

NANOQ - Det arktiska museet
Europas första arktiska museum Nanoq är väl värt ett besök. Vid Nanoq kan man

bekanta sig med arktiska folkslag, kulturer och seder, samt höra spännande historier
från berömda expeditioner till nord- och sydpolen.

 



Bara ett stenkast från centrum befinner sig det
idylliska område vi kallar Gamla hamn. Här
finns både en rik sjöfartshistoria, plats för små-
båtar, badstrand, motionsmöjligheter och ett
par restauranger och caféer. 

Vandra runt bland de gamla båtskjulen och njut
av havsbrisen, stanna till på en kopp kaffe vid
vattnet eller njut av en middag i solnedgången
ute vid restaurang Pavis. 

För den som är mer intresserad av historia så 
 ska besöka Skeppsgården med galeasen
Jacobstads Wapen och krigsskadestånds-
skonaren Vega. Runtom Gamla Hamn finns
utsatt skyltar som berättar mer om områdets
rika sjöfartshistoria.

Ett perfekt ställe att besöka endera gåendes eller
cyklandes, bara 10 minuter från centrum. 

Läs mer: www.gamla-hamn.fi

BÅTLIV ETT STENKAST
FRÅN CENTRUM

GAMLA HAMN

SKEPPSGÅRDEN

Jakobstad och den omkringliggande nejden har
över 450 år gamla skeppsbyggartradioner. När
den ursprungliga galeasen Jacobstads Wapen
sjösattes 1767 i Jakobstad var den en i raden av
de över tusen segelfartyg som genom
århundadena byggdes häromkring. Jacobstads
Wapen var det första fartyg från Jakobstad som
efter seglationsfriheten 1765 seglade utomlands.

Krigsskadeståndsfartyget Vega är en tremastad
skonare, byggd i trä och riggat som
skonertskepp, som år 1952 levererades till
Sovjetunionen som en del av det tunga
krigsskadestånd, som ålades Finland som villkor
för fred. 20% av skadeståndet bestod av
sammanlagt över 500 nybyggda fartyg, av dem
91 st 300 tons skonare.

Hitta hit: Gamla hamnvägen 19



NJUT AV EN
PROMENAD

Finlands största trähus-kvarter fyller
centrum med både färg och historia.

Om du vill veta mer om områdets
historia kan du ladda ner Skata-appen

helt gratis.

Läs mer: www.skata.fi

SKATA

I Jakobstad har vi underbara parker där
man kan njuta av både grönska och

historia, bland annat Skolträdgården och
Aspegrens trädgård är omtyckta. 

 
Hitta hit: Trädgårdsgatan 6 A

www.jakobstad.fi/turism/se-och-upplev

PARKERNAS STAD

Under sommaren kan du ta en båttur ut
till Mässkär, njut av skärgården och

naturen ut vid havet. Boka biljett via
nätet och spendera en dag ut till havs.

Boka här: www.masskar.fi

MÄSSKÄR

Vill du ta en skogspromenad, vandra vid
havet eller utforska någon av öarna så
har Jakobstad flera mysiga vandrings-

leder och cykelspår att besöka.

Kartor finns här: www.jakobstad.fi

VANDRINGSLEDER



Jakobstad har ett fantastiskt kulturliv, med både flertal evenemang och händelser hela året
som lockar både ung som gammal till centrum. Runebergsveckan i februari lyfter fram

litteraturen, Jakobs Dagar i juli satsar på det lokala och RUSK- och Jeppis Jazz festivalen fyller
hösten med fantastisk musik. Utöver evenemangen har vi flera museum, utställningsplatser

och en hel del idrott som förgyller vardagen.
 

Något som också är starkt i Jakobstad är café och restauranglivet. Du kan hitta mat från alla
världens hörn och njuta av både rostat kaffe till lokalbryggd öl. Passa på att besöka några av

våra unika butiker som endast finns i Jakobstad, både handgjorda produkter till samlarobjekt.
 

Hitta evenemang: www.events.osterbotten.fi
Läs mer: www.jakobstad.fi/turism

 

UPPLEVELSER



STANNA ÖVER NATTEN 

Centralt beläget med både hotell rum
och guest house övernattning. Pub

Stallhagen och Steakhouse Ludwig. 

Boka här: www.stadshotellet.fi

STADSHOTELLET

Lugnt och trivsamt hotell i centrum,
med fina lokaler för övernattning och

festligheter.

Boka här: www.hotelepoque.fi

HOTEL EPOQUE

Fina hotell- och gästrum i ett jugendhus i
centrum. Lämplig för större festligheter eller

också bastukvällar. 
 

Boka här: www.visitjugend.fi

JUGEND HOME HOTEL

Havsnära hotell där alla rum är på
marknivå och har egen parkering som

ingår i övernattningen.

Boka här: www.hotelvega.net

HOTEL VEGA

Hitta fler övernattningsmöjligheter på www.jakobstad.fi/turism



DET UNIKA I
JAKOBSTAD

Om du är intresserad av arkitektur så har
Jakobstad ett fint utbud av vackra

byggnader från olika sekelskiften. Dessa
har bibehållits och restaurerats för att

passa in i stadsmiljön. 
 

Kartor finns här: www.jakobstad.fi

UNIKA BYGGNADER

Jakobstad är ett utmärkt ställe att besöka
om man vill uppleva havsmiljö och

smita från storstäderna. Kommer du
med båt så finns ett par gästbryggor

tillgängliga för besökare.

Läs mer: www.ssj.nu & www.masskar.fi

LUGNET VID HAVET

I Jakobstad finns flertal loppis och även
kvalitativa second hand butiker såsom
Lundagård. Här gör man absolut både

stora och små fynd

Karta hittas här: www.jakobstad.fi

SECOND HAND

Ifall du tycker om att motionera, då
finns flera alternativ till en rörelserik
vistelse i Jakobstad. Staden har både

simstränder, utegym, motionstrappor,
spånbanor och mycket mer.

Läs mer här: www.jakobstad.fi

MOTIONERA



VISIT JAKOBSTAD
Jakobstads turistinformation

Rådhuset, Salutorget 1
68600 Jakobstad

 
tourism@jakobstad.fi

www.jakobstad.fi/turism


