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Uppsala Cathedral /
Uppsala domkyrka
Picturesquely situated near
the Fyris River, and the
largest and tallest cathedral
in all of Scandinavia. It was
built in French Gothic style
and the construction work
began in around 1270, with
consecration taking place
in 1435. The coronations of
several Swedish kings took
place here and kings and
other dignitaries, including
Gustav Vasa and Carl
Linnaeus are buried here.

Welcome to Uppsala!
UPPSALA HAS A rich and inspiring range of
cultural activities, exciting events and the whole
of Sweden’s history – all in one place. The tourist
attractions are many and exciting for the whole
family. In addition, there is beautiful nature, both
in the centre of town and close by. In Uppsala,
the distances are short and you can easily walk
or bike to any destination. Discover more at
destinationuppsala.se
UPPSALA INSPIRERAR MED ett rikt kulturliv,
spännande evenemang och hela Sveriges
historia – på en och samma plats. Sevärdheterna
är många och spännande för hela familjen.
Dessutom finns vacker natur, både mitt i city och
runt knuten. I staden är avstånden korta och du
kan enkelt gå eller cykla dit du ska. Upptäck mer
på destinationuppsala.se

Museum Gustavianum
“An enormous cabinet of curiosities.” Egyptian cat mummies,
relics from a Viking ship burial, a magnificent Coin Cabinet
and historic medical instruments: many are the treasures to
be enjoyed. One of the highlights is the exquisite Augsburg
Art Cabinet from Germany: a masterpiece of 17th century
craftsmanship: playful, ingenious and beautiful. Under the dome
is Rudbeck’s splendid Anatomical Theatre.

Vackert belägen nära Fyrisån
och är den största och högsta katedralen i Skandinavien. Den är
byggd i franskgotisk stil. Byggnadsarbetet började omkring 1270
och kyrkan invigdes 1435. Här har flera svenska kungar krönts,
och flera kungar och andra dignitärer ligger begravda i kyrkan,
däribland Gustav Vasa och Carl von Linné.

”Ett gigantiskt kuriosakabinett”. Egyptiska kattmumier, lämningar
från en vendeltida båtbegravning, ett magnifikt myntkabinett och
historiska medicinska instrument: här finns många skatter att titta
närmare på. En av höjdpunkterna är det utsökta augsburgska
konstskåpet från Tyskland, ett mästerligt 1600-talshantverk –
lekfullt, genialt och vackert. Under kupolen ligger Rudbecks
fantastiska anatomiska teater.

Uppfördes 1817–1841 och inrymmer Sveriges äldsta
universitetsbibliotek, grundat 1620. Här finns idag mer än
fem miljoner böcker i samlingarna och 3 500 hyllmeter
handskrifter. I utställningshallen visas bland annat Silverbibeln
från 500-talet som finns med på Unescos internationella
register över världsminnen, men också Mozarts egenhändiga
notskrift, medeltida handskrifter och Olaus Magnus Carta Marina.

www.uppsaladomkyrka.se

www.gustavianum.uu.se

www.ub.uu.se

Uppsala Castle
/ Uppsala slott

Old Uppsala / Gamla Uppsala
One of the most intriguing, and evocative Viking sites in
Scandinavia. Located only a 15-minute bus ride from the town
centre. Set in the tranquillity of the glorious Uppland countryside,
it is combination of the Mounds of the Kings, the ancient burial
site, and a modern museum which displays the artifacts found
here by archaeologists. Shrouded in myths and heroic tales, it
was famed throughout the Viking world.

The Castle dominates the city
skyline. It was built in 1549 by
King Gustav Vasa, the father
of modern Sweden, and has
played a major part in the
country’s history. The scene of
bloodbaths, conspiracies, plots
and murders, this building has a
dramatic history that includes the
abdication of Queen Kristina in
1654. The Castle now houses the
Uppsala Art Museum, the House
of Peace and Vasaborgen.

En av de mest spännande vikingaplatserna i Norden,
beläget 15 minuters bussresa från stadens centrum. Mitt i den
idylliska uppländska landsbygden hittar man gravplatsen med
kungshögarna och ett modernt museum som visar artefakterna
som arkeologer hittat på platsen. Platsen omnämns i myter och
hjälteepos och var berömd över hela vikingavärlden.
www.raa.se/gamlauppsala

Slottet dominerar stadens silhuett. Det uppfördes 1549 av kung
Gustav Vasa, det moderna Sveriges grundare, och har spelat en
stor roll i vår historia. Slottet har varit skådeplats för flera dramatiska händelser med blodbad, konspirationer, sammansvärjningar
och mord, och inte minst drottning Kristinas abdikation som
skedde här 1654. Numera rymmer slottet Uppsala konstmuseum,
Fredens hus och det historiska museet Vasaborgen.

En av Sveriges populäraste inomhusarenor och också en av landets mest
populära attraktioner. Simning, sport,
utställningar, evenemang, möten och
rekreation. Äventyrsbad med tropisk
miljö och utomhuspool på sommaren.
Stor simbassäng med olympiska mått
och hopptorn.
www.fyrishov.se

Biotopia
An exciting interactive museum where children can discover and
experience nature. It offers many suggestions for nature tours,
plus information about the various Linnaeus Trails.

Contact/kontakt

Ett spännande interaktivt museum där barn kan upptäcka och
uppleva naturen. Här kan man få en mängd förslag på olika
upptäcktsfärder i naturen och information om Linnéstigarna.
www.biotopia.nu
UL is the company that operates public transportation in Uppsala.
This includes city and regional buses, as well as the Upptåget
train. UL is also responsible for public transport between Uppsala
and Stockholm Arlanda Airport. UL collaborates with other public
transport operators, such as SL in Stockholm.

www.destinationuppsala.se
www.facebook.com/destinationuppsala
Phone/Telefon: + 46 18 727 48 00
E-mail: info@destinationuppsala.se

•

Single tickets can be purchased from sales agents, in ticket
machines or by using a credit card on board on buses and
trains. Credit card cannot be used on board traffic operated
together with SL, e.g. route 677 and SL commuter trains.

InfoPoints

•

The UL app is a smart travel tool to help you to find your way
around and buy tickets and day passes with a credit card or
with travel funds stored in your smart phone. Download from
App Store or Google Play.

Visit one of our InfoPoints – basic, staffed tourist information
locations that offer maps and brochures, answer questions
and give up-to-date suggestions regarding events, sights and
activities in Uppsala.
Besök någon av våra InfoPoints – enklare, bemannade
turistserviceplatser som erbjuder kartor, broschyrer samt svarar
på frågor och ger tips på aktuella evenemang, sevärdheter
och aktiviteter i Uppsala.
Fyrishov • Fullerö Handel • Old Uppsala Museum/Gamla
Uppsala Museum • Godsmagasinet • Uppsala Konsert &
Kongress • Uppsala Art Museum/Uppsala konstmuseum
(Uppsala Castle/Uppsala slott) • UL Customer Service
(Uppsala central station)

The County Museum specializes in cultural history, showing
Uppland, past and present. The museum’s many displays
include narratives of the Vikings and their ancestors.
Ett länsmuseum specialiserat på den uppländska kulturhistorien
i både dåtid och nutid. Bland museets många utställningar
finns berättelser om vikingarna och deras förfäder.
www.upplandsmuseet.se

Bror Hjorths Hus
The artist, Bror Hjorth (1894–1968) is one
of Sweden’s most famous painters and
sculptors. Bror Hjorth’s combined home
and studio is now a museum that houses
a large collection of his work, as well as
temporary exhibitions of the creations of
other artists. His famous works include
Näckens Polska, the imposing fountain
near Uppsala Central Station.

One of Sweden’s most popular indoor venues, and offers
swimming, sport, exhibitions, events, meetings and recreation.
There is a water adventure centre with tropical surroundings
and outdoor pool that’s open in summer. Olympic-sized
swimming pool and diving platform.

Det finns fritt wifi i centrala Uppsala.
Välj !uppsalawifi bland tillgängliga
nätverk på din enhet, godkänn
villkoren och surfa fritt!

Upplev mer under ditt besök till Uppsala.
Du når oss enkelt i den kanal du själv föredrar, innan eller
under din vistelse.

Uppland County Museum / Upplandsmuseet

Fyrishov

Free WiFi is available at the central areas of Uppsala.
Simply choose !uppsalawifi and start surfing.

Experience more during your visit to
Uppsala. You can easily reach us via the
channel of your choice, before or during
your stay.

Built between 1817
and 1841 and houses
Sweden’s oldest university
library, founded in 1620.
Today, the collections hold
more than five million
books. The exhibition
hall displays include the
world famous 6th century
Codex Argenteus or
‘Silver Bible’ which is now
on UNESCO’s Memory
of the World Register,
some of Mozart’s original,
handwritten scores and
Carta Marina, drawn by
Olaus Magnus.

Find the complete offering of tickets and information about how
to travel using public transport on www.ul.se/en
UL ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala; stads- och
regionbussarna, Upptåget samt har samarbeten med flera
andra kollektivtrafikaktörer som t ex SL. UL ansvarar även för
kollektivtrafiken mellan Uppsala och Stockholm Arlanda Airport.
•

•

Enkelbiljetter finns att köpa hos försäljningsombud, i
biljettautomater eller med betalkort ombord på bussar och
tåg. Betalkort kan inte användas som betalmedel ombord
på den gemensamma trafiken med SL, t ex linje 677 och
SL-pendeln.
UL-appen är ett smart reseverktyg som hjälper dig både att
hitta rätt och att köpa biljett. I appen kan du köpa enkelbiljetter,
24-timmarsbiljetter och betala med betalkort. Finns att ladda
ner via Appstore eller Google Play.

Mer information om hur du köper biljetter och reser med UL finns
på www.ul.se

Contact/kontakt
UL Customer Service at Uppsala Central station/UL Center på
centralstationen i Uppsala. Phone/telefon: +46 (0)771-14 14 14

Konstnären Bror Hjorth (1894–1968) var en av Sveriges
mest kända målare och skulptörer. Bror Hjorths kombinerade
hem och ateljé är numera ett museum med en stor samling
av hans verk. Här ges också tillfälliga utställningar av andra
konstnärer. Ett av hans berömda alster är Näckens polska,
den imponerande fontänen intill Uppsala resecentrum.
www.brorhjorthshus.se

Museum of Evolution
/ Evolutionsmuseet
Displays Uppsala University’s
unique collections of minerals,
fossils, dinosaur skeletons, as
well as plants and animals
from around the world. It
houses the largest collection of
dinosaur fossils in the Nordics.
Visar Uppsala universitets unika samlingar av mineral, fossil,
dinosaurier, växter och djur från hela världen. Här finns den
största samlingen av dinosaurier i Norden.
www.evolutionsmuseet.uu.se.

The University main building / Universitetshuset
Uppsala University is the oldest university in Scandinavia,
founded in 1477. The University Main Building was opened in
1887. The magnificent Grand Auditorium is now used mainly
for concerts and conferences. It also houses the university’s
Coin Cabinet.

Carl Linnaeus / Carl von Linné
Carl Linnaeus was a 18th century Swedish scientific superstar
and the father of modern botany. No city preserves his legacy
better than Uppsala where he taught at the university. May September, tourists can visit his town home and garden, now the
Linnaeus Museum and Garden, his summer farm at Hammarby
or walk the Linnaeus Trails.
Carl von Linné var 1700-talets svenska vetenskapliga
superstjärna och upphovsmannen till den moderna botaniken.
Ingen stad värnar arvet efter honom bättre än Uppsala där han
undervisade vid universitetet. Från maj till september kan turister
besöka hans hem i stan och trädgård, numera Linnémuseet och
Linnéträdgården, hans sommarbostad Hammarby, eller vandra
längs Linnéstigarna.
www.linneuppsala.se

Uppsala universitet är det äldsta universitetet i Skandinavien
och grundades 1477. Universitetshuset, huvudbyggnaden,
invigdes 1887 och den magnifika aulan används idag i
huvudsak till konserter och konferenser. I huvudbyggnaden
finns också Uppsala universitets myntkabinett.
www.uu.se

Uppsala Konsert & Kongress
A concert and conference hall
located only five minutes’ walk
from the Uppsala Central Station,
and is a dazzling addition to the
cultural life of the city. The bar on
the sixth floor offers a spectacular
view of the city and its landmarks
such as the Cathedral and the
Castle. Its combination of striking
modern architecture and a broad-ranging, innovative calendar
of events, such as the Uppsala International Guitar Festival has
definitely raised Uppsala to a centre of contemporary culture.
Fem minuters promenad från Resecentrum. Baren på sjätte
våningen erbjuder en spektakulär utsikt över stan, domkyrkan
och slottet. Byggnadens kombination av slående modern
arkitektur och ett brett och innovativt evenemangsprogram,
med bland annat Uppsala Internationella Gitarrfestival, har
definitivt satt Uppsala på kartan.
www.ukk.se

Find more things to explore at destinationuppsala.se

