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På nykopingsguiden.se hittar du aktuella evenemang, besöksmål, 
restauranger och boende.

Facebook  
Nyköpingsguiden

Instagram  
Nykopingsguiden

Ät gott
Femrätters, plockmat, snabbmat eller slowfood? 
Restaurangerna i stan erbjuder både spännande 
smaker och miljöer. För dig som tar dig ut på 
landet bland slott och gårdar finns ännu mer att 
upptäcka. Längs ån, på Storgatan, i kulturland-
skapet eller skärgårdsnära hittar du allt det 
goda. Lämna inte Nyköping hungrig.

Shopping
Längs vår affärsgata trängs de stora kedjorna 
och de små specialbutikerna, bagerierna och 
caféerna. Gör en avstickare från Storgatan och 
upptäck butiker med unika konsthantverk, 
bageriet med magnifika bakverk och loppisen 
där drömmen om fyndet lever. På Östra Stor-
gatan ligger småbutikerna på rad. Här hittar du 
inredning, konst och märkeskläder.

Hamnen

V Trädgårdsgatan Fåfängan

Nyköpingshus Piren

STADSVANDRING 
I NYKÖPING



[1] Behmbron Gammal träbro över Nyköpingsån.
[2] Bryggeriet Vid Bryggeriet på Behmbrogatan 
hittar du flera konsthantverkare och konstnärer som 
säljer och ställer ut konst i olika former. 
[3] NK-villan Kulturhus med olika utställningar, även 
lunchservering och café. 
[4] Nyköpingshus Medeltida renässansensslott, mest 
känt från gästabudet år 1317. Gå upp i Kungstornet 
och lär dig om kungar och livet på medeltiden.
[5] Sörmlands museum Utställningar för stora och 
små, restaurang och café. 
[6] Nyköpingshamn Sommarens samlingsplats med 
caféer, loppis, restauranger och butiker.
[7] Minigolf Sommaröppen 18-hålsbana. 
[8] Graffitivägg Är öppen för alla som vill måla. 
[9] Lekplatsen i hamnen Nyköpings största  
lekplats, beachvolleybollplan och grillplats. 
[10] Piren Gå på den 1,5 km långa piren och  
se kanotister träna och båtar köra mot hamnen. 
[11] Alla Helgona kyrka Gammal stenkyrka från 
1200-talet som ligger i ett kulturhistoriskt kvarter.
[12] Prosten Pihls gård Gård med anor från 1700-
talet. Under sommaren kan du fika i trädgården. 
[13] Storhusfallet Det fyra meter höga storhus fallet 
som fungerar som en kraftkälla. Här kan du se 
laxtrappan och Näcken.
[14] Stadsvakten Samlingar från Nyköpings 
samhälls- och industrihistoria och Sveriges 
magiarkiv.
[15] Stora Torget Här finns historiska makt-
byggnader från fyra olika tider. Den gula byggnaden 
är ett rådhus från 1723. Runt torget ligger Stads-
huset från 60-talet, Länsstyrelsen från 1800-talet och 
S:t Nicolai kyrka från 1100-talet, läs mer nedan.
[16] S:t Nicolai kyrka En av Nyköpings medeltida 
kyrkor, troligtvis grundad på 1100-talet. Klockstapeln 
bakom residenset är stadens äldsta byggnad som 
klarade sig från branden 1719.
[17] Culturum Konsertsal och stadsbibliotek.
[18] Barnkulturcentrum Skapande plats för alla 
åldrar.   
[19] Forsen Gammalt ullspinneri. Här finns även  
St. Anne Kvarn med anor från 1400-talet.
[20] Folkungavallen Idrottsarena från början  
av 1900-talet.

[21] Fåfängan Besök en grönskande miljö  
i utkanten av naturreservatet Hållet. Här kan du 
fika och lyssna på musik.
[22] Magasinet Huset byggdes 1923 och 
användes som lagerlokal till textilindustrin.  
Idag ett kulturhus.

[23] Kråkberget Gå upp på toppen av berget se 
hela stan och en bit ut över havet. På berget 
finns sittplatser och grillplats. 
[24] Gripsholmsparken En park med många 
olika blommor och träd. Under vintern lyser  
ljusträd och ljusskulpturer upp parken. 

[25] Östra Storgatan Många små butiker med 
secondhand, inredning, caféer och restauranger.
[26] Sparbankshuset i nygotisk stil, byggdes år 
1898. 
[27] Stadsbron Promenera över ett historiskt 
kulturminne och under bron rinner Nyköpingsån.
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Följ med på stadsvandringar 
eller promenera på egen hand 
längs Nyköpingsån och upptäck 
textilindustrierna, bryggerierna och 
möbelverkstäderna som numera är 
öppna för kulturen och restaurangerna. 
Upptäck den offentliga konsten eller 
prova gator du inte brukar gå och 
upptäck nya favoriter.

Välkommen till Nyköping.


