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SWED ISH 
LAPLAND

the destinations of

YOUR ARCTIC DESTINATION

Det händer i Piteå

SMAKA PÅ PITEÅ
Här finns mer än bara palt!

UT PÅ ISARNA
Här samlas Piteåborna

Håll koll på Piteås kalender! 
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i  sw e d i s h  l a p l a n d s  ö st r a 
d e l a r , längs den 300 kilometer 
långa kust sträckan intill världens 
största bräckvattenskärgård ligger 
den gnistran de kustpärlan Piteå. 
Sommartid är Piteå en solig 
kustpärla med härliga stränder 
för bad och vattenlek, vintertid 
med snö och fruset hav är Piteå ett 
eldorado av vinteraktiviteter.

Här är det lätt att lockas till 
de välpreparerade skidspåren 
och hänföras av den vidsträckta 
kustens mäktiga packisar. Piteås 
subarktiska klimat påverkas av 
Golfströmmen med varma somrar 
och kontraster mellan årstiderna 
– här blir det vinterland på riktigt. 
Upplev andedräkten som ångar 
vid eldarnas sken och snön som 
knarrar under skorna. Vinterisarna 
är den självklara äventyrsarenan, 
norrskenet och naturen själva 
livsnerven. För att inte tala om den 
charmiga dialekten som kanske 
bäst upplevs i de kringliggande 
byidyllerna. 

Utbudet av nöjen, aktiviteter 
och evenemang är stort och 
varierande, med valmöjligheter 
för både liten och stor. Testa 
skridskorna på Piteå Ice Arena 
och besök nöjesmetropolen Pite 
Havsbad, där mat, nöjen och 
äventyr serveras oavsett årstid. 
På Lindbäcksstadion åker du 
i världselitens skidspår och i 
backarna åks det både slalom och 
bräda. 

Ja, det är något speciellt med 
traktens sinnelag som gör det lätt 
att känna sig välkommen i Piteå, 
inte minst tack vare värmen från 
stadens gästfria och lättsamma 
invånare. Flygplatsen når du 
på 45 minuter och flyget från 
Stockholm tar bara en timme. 
Cirka en timme bort med bil 
dånar också norra Europas högsta 
obundna fors, Storforsen, ett 
mäktigt naturfenomen och magiskt 
utflyktsmål.

Upplev det bästa  
av kusten i Piteå
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Välkommen till Piteå turistcenter
Vi hjälper gärna till att planera ditt besök i Piteå. Här finns 
tips om detmesta som handlar om bo, äta, se och göra men 
också om vad som händer i Piteå när just du är här. 

Du hittar oss i det gamla Bryggeriet mitt emot busstationen. 
Vi säljerbiljetter till lokala evenemang, fiskekort, böcker, 
hantverk och souvenirer. Parkering finns vid dörren.

Telefon: 0911-933 90,  
E-post: turistcenter@pitea.se
Besöksadress: Bryggargatan 14, Piteå
Läs mer eller chatta på: www.visitpitea.se

#pitea @piteaturist CENTER

TOURIST
Evenemang i Piteå
pitea.se/evenemang
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det är något speciellt med Piteåbornas förhållande 
till havet. Att man här ibland har landets högsta 
vattentemperaturer sommartid kanske inte är det 
första man tänker på efter att precis ha upplevt  
dånet av packisen som krossas mot isbrytarens 
skrov. Havet har dock alltid varit viktigt för  
Piteåborna, sommar som vinter.

År 1666 flyttades stadskärnan till sin nuvarande 
placering med syfte att komma närmare kusten. 
Generationer har sedan dess levt på fiske och båt- 
transporter. Havets möjligheter är älskade året 
runt, inte minst vintertid och av Piteåborna själva.  

VÄLKOMMEN

ut på havet
Bottenvikens mäktiga vita vidder bjuder upp till ett 
vintereldorado för skridskor, skidor, hundspann 
och skoterutflykter med mera. 

Piteå Ice Arena med sitt centrala läge har  
servering, uthyrning av långfärdsskridskor och 
gratis utlåning av sparkar samt annan utrustning 
för härliga, fartfyllda äventyr på isen. Umgänget 
under den varma vårvintersolen är en av årets 
höjdare, hit vallfärdar Piteåborna för att grilla, 
fika, umgås och delta i sparktävlingar och andra  
aktiviteter. 

SÄKERHET PÅ ISEN
Att alltid ha en kompis med sig ut på isen är den bästa 
livförsäkringen. Men oavsett om du är ensam eller i sällskap 
på isen bör du ha med dig följande utrustning: isdubbar, 
ispik eller isbill, räddningslina, flythjälp och mobiltelefon.
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På egna skidor
Ta en tur på egen hand, över isarna eller 
genom skogens vackra vinterlandskap. Så fort 
snön har lagt sig prepareras spåren och isarna 
plogas upp. Piteå i Swedish Lapland är på många 
sätt ett paradis för skidentusiaster, testa till exempel 
de fina spåren på stadsnära Grisberget eller Lindbäcks-
stadions välpreparerade tävlingsspår.  
www.skidspar.se

Isbrytare på iskallt äventyr
Ta chansen att uppleva ett vinteräventyr utöver det vanliga. Att borda 
isbrytaren en klar och kylig vinterdag och uppleva den kompromisslösa 
framfarten genom packisen som lämnar den öppna farleden efter sig är 
verkligen något extra. Passa på att testa ett riktigt isbad i specialdräkt. 
Kliv ner och äntra isen, känn pulsen stiga, tryggt förvissad om att 
dräkten ger dig ett fullgott skydd mot kylan. Förutom fasta avgångstider 
finns möjlighet till gruppbokning. www.icebreaker.fi/arcticexplorer
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KOPPLA AV MED  
VINTERFISKE
Under vårvintern kan du testa fiskelyckan ute på isen på  
flera ställen, både centrumnära eller i någon av våra fiske-
sjöar. Jävrebodarnas lugna havsvik erbjuder havsodlad  
regnbågslax och här kan man hyra utrustning på plats. 

www.fiskecampen.se
www.visitpitea.se

Magi UPPLEV BLANKISENS MAGI

En magisk upplevelse oavsett om du väljer en långtur på  
de fria blankisarna eller tar en runda på Piteå Ice Arenas 
välpreparerade isbana. Piteåborna är snabbt ute så fort 
isen lagt sig på vattenytan, då är upplevelsen oftast som 
allra starkast. Tänk på att det behövs kunskap om isarna 
och hur vädret påverkar för att kunna njuta tryggt. 

Upplev
vinter                 

FINA AKTIVITER  

FÖR ALLA
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på  l i n d bäc k s  stadion skapas framtidens vintersportarena, och här finns 
möjligheten att vässa formen i elitens spår. Här har flera världsåkare både 
tränat och tävlat, och det finns möjlighet att testa alpina nedfarter och skid-
skyttebana. 2022 var Lindbäcksstadion dessutom värd för SM veckan igen.

Lindbäcksstadion är idag en året runt-anläggning med aktiviteter som 
SM-tävlingar, fun park, restaurang och café. Här sjuder det av liv och 
Piteåborna umgås över åldersgränserna i både backe och spår. Ta med  
flåset och utmana dig som de riktiga proffsen!

ARENA FÖR IDROTT I

världsklass 
Piteå Elit har flera talanger  
i Sverigetoppen på både 
dam- och herrsidan – inte 
konstigt att vinterkulturen 
frodas i Piteå!

Piteå Elit och  
Piteå Skidskytte
Piteå Elit är en av stans stolta föreningar 
med längdskidåkare av yttersta världsklass. 
Piteås skidskytte med våra fantastiska  
skyttar som dessutom åker snabbt tillhör 
den absoluta eliten i Sverige.  
Lindbäcksstadion är hemmaarena!
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ACTIONSSPORT PÅ 
HÖG HÖJD
Lindbäcksstadion skapar varje år en 
attraktiv vinterpark för free skiing, 
Big air, Big mountain, Halfpipe och 
Slopestyle. Ett vintereldorado för 
ungdomar och alla som vill ha lite mer 
action i tillvaron. Kom och testa du med!  
  
www.lindbacksstadion.se

Hej jag heter Rejne och är en stolt och  
glad Piteåbo som älskar att vara med på allt  

kul som händer i Piteå. Jag vill gärna följa med 
 på allt som du gillar att göra, både som kompis 

och maskot. För du vet väl att vi vita renar  
för med oss både lycka och tur.

Rejne
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g e no m  s ko g  o c h  m a r k , över hav och is. Här kan du susa fram bakom hundspann, 
glida över den mäktiga blankisen på långfärdsskridskor, staka dig fram i skidspåren 
eller besegra vinterlandskapet på snöskor. Ett skoteräventyr höjer pulsen och ger dig 
friheten att korsa skogar och isar på lite längre äventyr. Och att uppleva det ömsesidi-
ga samspelet mellan förare och hund är en central upplevelse när hundspannet rusar 
fram genom det frostiga snölandskapet. 

Vinteräventyret
UTFORSKA

Att vara ute i snön är bland det 
härligaste som finns att göra i 

norra Sverige om vintern.
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Ut på isen mitt  
i centrum
Under vårvintern plogas en isbana på havsisen för  
promenad, skridskoåkning, skidor eller sparkåkning 
mitt i Piteå centrum. Det finns gott om naturliga rast-
platser i närheten och på helgerna när vädret tillåter 
finns här café och skridskouthyrning. Sparkar finns  
att låna för en tur, de hittar du på  Sparkeringen. 

För aktuellt isläge läs dagsläget längre ner på  
www.pitea.se
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Prova hundspann
I Tranuträsk, strax norr om Piteå, väntar 
55 glada, ivriga och starka Alaskan husky-
hundar på att få ta dig med ut på nästa 
vinteräventyr. Åk med, eller testa att köra 
ditt eget hundspann som ger dig en härlig 
känsla av adrenalin i samma ögonblicksom 
du förstår att du har kommandot och styr 
hundarna i ett naturligt samspel. 
www.svedjekojan.se
www.piteasleddogtours.com
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Glöm inte  isdubbarna 
när du ger dig ut på 

vinteräventyr.
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präglat av vetenskap och kreativa 
näringar vill man ge publik och 
andra besökare en känsla av 
lika delar nya tankar, möten och 
upplevelser.

-akustik i 
världsklass

STUDIO ACUSTICUM
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s t u d i o  a c ust i c u m  räknas som ett 
av Europas mest multifunktionella 

konserthus med akustik, teknik 
och kringservice i världsklass. Med 

kulturen som hjärtat i en miljö 
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Världsunik 
orgel med 
9 000 pipor
På Studio Acusticum 
finns en av Skandinaviens 
största orglar. Det 
tio meter breda, och 
nästan lika höga 
instrumentet har hela 
9 000 pipor och 208 
stämmor. Vid invigningen 
2012 spelades ett 
specialskrivet stycke av 
Benny Andersson. Tanken 
är att den storslagna 
orgeln ska kunna spelas 
från hela världen via 
bredbandsuppkoppling. 
 
www.studioacusticum.com/
acusticum-orgeln

Kaleido är en plats för kultur och kreativa uttryck i Piteå.
Tillsammans med föreningar, studieförbund och eldsjälar 
erbjuder huset olika kulturarrangemang. Musik, poesi, 
före- läsningar, teater och dans blandas med måleri, 
teckning och hantverk. 

KONSTHALLEN 
Konsthallen är en plats för upplevelse, reflektion och 
diskussion. Här visas utställningar av samtida konst, 
fotografi, design och annan visuell kultur. 

ATELJÉN 
Ateljén är platsen för skapande i huset. Här  
pågår ex Öppen Ateljé  – mötesplatsen för  
alla som är intresserad av att måla och  
teckna förutsättningslöst. 

Kreativoas
KULTURELLA  

EVENEMANG
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Charmig 
shoppingstad

piteås handlare och butiker  har lång erfarenhet 
av att välkomna besökare. Det märks på det 
särskilda värdskapet och det varma bemötandet 
som fått gro och formas av småstadscharmens 
varma sinnelag. Här har galleriorna sin självklara 
plats i stan, och kompletteras av mindre, personliga 
kryp-in där besökarna kan botanisera bland 
vintage och second hand. Gågatan är is- och 
snöfri tack vare värmeslingorna och tar avstamp 

i sin historia 1961 – då den blev Sveriges första 
bilfria. Här har bygdens ”stora stjärnor” fått 
sina egna namn förevigade i gatan. Om du söker 
smultronställen kan du besöka både gårdsbutik 
och lanthandel, kanske för ett personligt möte 
direkt med konsthantverkaren. Hos Heta hyttan 
kan du prova att blåsa dina egna glas eller shoppa 
i den mysiga butiken i hyttan.

MED SNÖ- OCH ISFRI GÅGATA
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Noga utvalt på Hem ljuva hem
Heminredning och presenter, till största delen av svensk 
och nordisk design. Här blandas retrokänslan med ett 
omsorgsfullt utvalt sortiment av modern inredning.  
Personligt, handplockat och ombonat.  
www.hemljuvahem.org
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Genuina gårdsbutiker
Saknar du uppslag för en nytänkande present? Välkommen 
in och inspireras hos någon av våra härliga gårdsbutiker; 
Alterhedens, Eufåria, Heta Hyttan, Pensionatets butik, 
Lantlollan, Signegården, Maggans djungelkiosk, med flera. 
www.visitpitea.se 

Bekväm inomhusshopping
Småstaden och Gallerian erbjuder shopping under tak i hemtrevliga 
miljöer. Här hittar du välkända märken och kan umgås, luncha och 
fika med folkliv omkring dig. Här finns det mesta under samma tak, 
för enkel och bekväm shopping, även när tiden är knapp. Du kan 
också åka till Piteås största handelsplats strax utanför centrum.  
Hit tar du dig enkelt oavsett om du promenerar, åker bil eller buss. 
www.gallerianpitea.se 
www.smastaden.com
www.backcity.se

Njut av en  
avslappnande sparitual 
Passa på att koppla av och njut av sparitual, bad,  
värme, bastu och pooler hos något av våra mysiga  
spa/relax.. 
www.pitehavsbad.se/spa
www.hotellkust.se/spa 
www.stadshotellet.com
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ROC    - Race of 
Champions Snow & Ice
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Januari 2023 kom ROC för andra gången 
någonsin att köras på snö och is. Den prestige-
fulla motorsportstävlingen samlar några av 
världens bästa förare inom motorsport för att 
avgöra vem som är den bästa av dem bästa. 
Nästa år står Pite Havsbad åter som värd och det 
är stor folkfest för såväl motorsportentusiaster 

som barnfamiljer. Evenemanget är uppdelat på 
två tävlingsdagar och den första dagen är ROC 
Nations Cup där länder tävlar i lag mot varandra 
och den andra dagen är den individuella 
tävlingen Race of Champions där ”Mästarnas 
mästare” koras.  Boka i tid så ses vi!

ÄR TILLBAKA PÅ PITE HAVSBAD.
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Evenemang året runt

HUNDUTSTÄLLNINGAR
Piteå bjuder på många hund-
utställningar, både nationella 
och internationella med hög 
klass.

MIDNIGHT SUN 
DRAGFESTIAL 
Norrlands häftigaste 
motortävling på Piteå flygfält. 
Dragracing på rekordtider.

PITE REVYN 
med sina årliga föreställning-
ar och härlig personlig och 
lokal humor. 

FESTSPELEN
Lockar med ett högkvalitativt 
och originellt musikalisk 
utbud

PITEÅ DANSAR & LER 
bjuder på festligheter och 
musik i centrala Piteå som 
arena.

LOPPISAR 
Fyller och lockar många till 
Badhusparken eller Nolia-
området.

PITEÅ SUMMER GAMES 
Med runt 800 lag från ca 
15 nationer är detta en av 
Sveriges största fotbolls-
turneringar för ungdomar.

STORA NOLIA 
fyller Noliaområdet och 
hallar med utställare och 
intressant innehåll som 
inspirerar till shopping

PITE HAVSBADS 
stora utbud med beachpartyn, 
kvälls nöjen, shower för stora 
och små, dans och musik- 
program för alla smaker.

ÖJEBY KYRKMARKNAD
Traditionell marknad med 
över 120 försäljare och stor 
variation på produkterna.

LINDBÄCKSSTADION 
sportar på med skidor på 
längd och utför, skidskyt te 
och skidorientering i världs-
klass, tävlingar i SM klass.
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Laddade för  
evenemang

Från konserter, internationella ungdomsturneringar, gatufestivaler och 
rikstäckande idrottsevenemang till små charmiga arrangemang som kulturcafé, 
utomhusteater och loppis. Ett av Piteås kännetecken är att lokal-befolkningen 

sluter upp när Piteå ska visa upp sig från sin bästa sida.

Evenemang i Piteå
pitea.se/evenemang
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Lokal matkultur
SOM GER ENERGI OCH MERSMAK

lo k a l a  r åva ro r ,  stolt matlagningsarv och inte minst den lokala  
”nationalrätten” palt står på menyn. I Piteå varvas fine dining med ett 
varierat utbud av lunchrestauranger. Här finns självklart pitepalten, 
men framför allt kommer du att upptäcka det varierade lokala kökets 
specialiteter med fisk från traktens klara fiskevatten och viltkött 
från regionen som toppas med syrligheten från Swedish Laplands 
närliggande bärskogar. Den orörda, rena naturen är kroppens bästa 
vän och här är vägen från råvara till tallrik kortast möjliga.

Pitepalten ligger lokalbefolkningen 
varmt om hjärtat och är en smakupp- 
levelse värd att ta med hem i bagaget.
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Smaka 
PÅ PALTEN

Piteåbornas ”nationalrätt” har inget enhetligt recept, alla har istället sin egen hemlagade 
variant. Grunden är i alla fall potatis, mjöl, salt och en fyllning av rimmat fläsk. Allt tillreds 
och kokas till runda paltar som avnjuts med lingonsylt, smör och iskall mjölk. Himmelriket om 
du frågar Piteåborna själva.
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KÖKET PÅ  
PENSIONATET 
– MERSMAK MED ATMOSFÄR
 
Vällagad pizza, säsongsbaserade råvaror 
och en okonstlad hemma hos-känsla. 

www.pensionatet.com 

ÅNGBRYGGERIET 
– SMAKUPPLEVELSE

I Bryggeriet  ligger Ångbryggeriet 
wkök & bar, restaurangen som satsar på 
din smakupplevelse. Matlagningskurs, 
dryckesprovning, festlokal eller konferens, 
här ordnar vi allt.

www.angbryggeriet.com

RESTAURANG TAGE 
– MED UTSIKT ÖVER SÖDRA HAMN
 
Läget är på toppen av KUST Hotell & Spa i 
centrala Piteå. Här erbjuds det bästa som 
Norrbotten har att erbjuda.  

www.restaurangtage.se

CENTRUM KROG 
– MENY I HISTORISK MILJÖ

En kvarterskrog på Rådhustorget i 
centrala Piteå.

www.centrumkrog.se

FIORE MANGIA E VINO 
– ITALIENSK TOUCH

Piteå Stadshotells restaurang med 
god italiensk mat blandad med svensk 
husmanskost.

www.piteastadshotell.com
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UNIKA & OLIKA 
BOENDEN

Fyra

Storstrand
Kursgården och mötesplatsen vid Piteälven, underbar natur, 
ljusa fina lokaler, god mat och endast 5 km från Piteå centrum. 
Logi i vandrarhem eller stugor, camping året runt, konferenser, 
restaurang och café, festlokal, konserter och helt enkelt en bra 
mötesplats! www.storstrand.nu

Hotel Bishops arms
Det här är hotellet med brittisk-inspirerad inredning ovanpå 
gastropuben The Bishops Arms mitt i Piteå. Inspiration till kon-
ceptet har hämtats från värdshus på den engelska landsbyg-
den där man kombinerar mat, dryck och boende i en gemytlig 
och trivsam atmosfär. www.bishopsarms.com/pitea

Jössgården Mountain Lodge
Personligt småskaligt boende som passar familjer 
och vänner som letar efter det äkta och genuina.
www.jossgarden.se

Pensionatet
Centralt beläget i den anrika och delvis K-märkta miljön i 
stadsdelen Norrmalm ligger Pensionatet. Ett charmigt krypin 
med servering och sekelskiftescharm, mitt i Piteås äldsta 
huskvarter. www.pensionatet.com



19

Fo
to

: K
us

t H
ot

el
l &

 S
pa

sä l l a n  ä r  s ö m n e n  så behaglig som när du precis upplevt något som gett 
dig helt nya intryck. Piteåbornas värdskap är vida känt oavsett om du väljer 
att bo prisvärt eller sova flärdfullt, centralt eller närmare naturen. Mitt i 
centrum står regionens nya landmärke, Kust Hotell & Spa. En 53 meter hög 
byggnad med magnifik utsikt över hela Piteå. Piteå Stadshotell, anno 1906, 
är precis så charmigt och välbevarat som ett stadshotell ska vara, fyllt till 
bredden med kristallkronor och levande historier. Det nybyggda golfhotellet 
ligger granne med en 27-hålsbana, restaurang och vackra skidspår vintertid. 
När kylan har färgat kinderna röda och dagens utflykt är klar kan du värma 
dig i bastun, kanske koppla av i ett spa, eller bara krypa ner mellan nybädda-
de lakan och drömma dig bort. Alla boendealternativ hittar du i registret.
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Upptäcktsresa på  
KUST Hotell & Spa
KUST Hotell & Spa är ett fyrstjärnigt designhotell som 
sträcker på sig mitt i centrala Piteå. Med 15 våningar, 
eller 15 kapitel om du så vill, blir du som gäst inbjuden 
att följa med på en berättarresa längs Piteälven. Resan 
går från källflödet vid Sulitelmamassivet, Sveriges 
största glaciär, till den bräckta skärgården vid Botten-
vikskusten. KUST Hotell & Spa tar alla sinnen till hjälp 
för att berätta. Stoltheten över regionens råvaror blir 
till dofter, smaker och minnen i restaurang och sky bar 
högst upp i hotellet. Här ska du som gäst vilja stanna 
länge – oavsett om du hänger i lobbybaren en kväll, 
deltar i en konferens, skämmer bort dig i hotellets spa 
eller har bokat en avkopplande långhelg med din kära. 

PITE HAVSBAD  
– BAD & NÖJE
Välkommen till en turist- och konferensanläggning 
med kapacitet till tusen. Vid kusten utanför Piteå 
ligger kilometerlånga sandstränder, hotell, stugor 
och camping mitt i myllret av aktiviteter och nöjen 
för hela familjen. Här finns spa, massage och en 
nöjesrestaurang som serverar god mat och show-
time året runt. Besök aktivitetshuset Skeppet med 
lekland, eller ta en tur i Äventyrsbadets rutschka-
nor, bastur eller bubbelpooler. Bo i hotellrum, svit, 
stuga med självhushåll (eller camping sommartid).



20 DESTINATIONS OF SWEDISH LAPLAND   PITEÅ

CENTER

TOURIST

�����������

���������

����������

����������

����������

������������

�����������

���
���

�	����
�����

�����
������

�����������

���������

���������

������	����

����������
���� �� �� ���

� ������
�������

��������
�����É

���� ��������
� ���	���
�

��������

�
������
����������

����
������	�

�������

�
���

�������
������

������

������	�

���������


�����������

��������������

���������

����������

�����	����

����������
������

��������

�	������
�� ����

�
���
������

�����	���
�������

��������

�������

�����	�

����

����������

������	����

���������

����	����

�
����	��

����
�������

����������� ������

�������

�	���

�����������
����������������

�����������

���������

�������

�������������

������

��������

����������

�����������
���������

������������

��
�����

����������

����������

���������
������

�����
����

�������� ������

����
������

�����������
�����
���

�� ���������

�����������
�
��������

����
� ��� �
�����

��	����
����������

���� ��������

�����������

���������

�������
������������

������
����

�������
����������	��
��

��������

��������

Välkommen 
till Piteå!
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NORTHERN LODGES 
www.northernlodges.se
Bo i kupolstuga i form av en 
igloo. Den ligger ovanför  
skidbacken på Vallsberget  
och bjuder på milsvid utsikt.

Boende

Hotell Camping & stugor

Pensionat

BJÖRKBACKENS  
REKREATIONSBYGGNAD
Hällanvägen 68, 
070-212 10 07 
www.pitea.se/bo    
Mysig och modern stuga med 
öppen spis och vedeldad bastu. 

PENSIONATET 
Malmgatan 11, Piteå
076-224 95 80 
www.pensionatet.com
Charmigt pensionat med  
personliga rum i Piteås  
gamla kvarter. 

NORRSKENSGÅRDEN
Stor Långträsk 47, Långträsk
0911-22 02 00 
www.norrskensgarden.se
Rum, stugor samt camping intill 
Storlångträsket. 

SIKFORS KONFERENS & 
FRITIDSBY
Kockvägen 9, Sikfors
0911-700 77
www.sikforscamping.se
Hotellrum, stugor och  
camping vackert beläget 
alldeles intill Piteälven.

STORSTRAND KURSGÅRD
Mandolingatan 1, Öjebyn
0911-601 47 
www.storstrand.nu
Camping, stugor och rum intill 
Piteälven. 

TAIGANS SMÅBRUK
Strömnäs 67, Piteå
070-242 09 85 
www.taiganssmabruk.se
Lantgård med småbruk som 
erbjuder boende i stuga.

VÄSTRA KAJEN  
CAMPING & GÄSTHAMN
Sjöbodegränd 19, Piteå
0911-120 30
www.vastrakajen.se
Camping med maritim känsla 
mitt i centrala Piteå i Södra 
Hamn, även Quick Stop. 

HOTEL BISHOPS ARMS 
Storgatan 44 B, Piteå 
0911-25 72 50 
www.bishopsarms.com/pitea     
Hotell med brittisk-inspirerad 
inredning ovanpå gastro- 
puben The Bishops Arms. 

HOTELL SPORT & REST 
Yrkesvägen 36, Piteå
0911-313 10 
www.hotellsportandrest.se 
Hotellrum med fina möjligheter 
till självhushåll. 

SKOOGS CITY BNB
Uddmansgatan 5, Piteå
0911-10 000
www.skoogsbnb.se       
Modernt Bed and Breakfast i 
samma hus som Piteås mysiga 
shoppingcenter Småstaden.

PITEÅ VANDRARHEM
Storgatan 3,  Piteå
070-322 03 10
www.pitefolketshus.se
Vandrarhem mitt i Badhus- 
parken intill kanalen som binder 
ihop norra med södra hamn.

FRAMNÄS  
FOLKHÖGSKOLA 
Adrian Wennströmsväg 15,
Öjebyn. 0911-23 11 00 
www.framnas.nu
Rum med eller utan självhus- 
håll året runt.

CAMPUS HOLMEN 
Ängsholmen 1, Öjebyn
0911-666 62 
www.campusholmen.se
Vandrarhem, rum och lägen- 
heter i varierande storlekar.

PITEÅ GOLFHOTELL 
Nötövägen 119, Piteå
0911-149 90
www.piteagolf.se 
Hotell, stugor och camping  
intill en av Norrlands bästa  
golfbanor,  fina skidspår 
vintertid.

PITEÅ STADSHOTELL      
Olof Palmesgata 1, Piteå
0911-23 40 00 
www.piteastadshotell.com
Affärs- och konferenshotell  
med spännande arkitektur  
och ett brett utbud av boende, 
mat och nöjen.

KUST HOTELL & SPA 
Hamngatan 60, Piteå
0911-300 00 
www.hotellkust.se
Nybyggt hotell mitt i city med 
suverän utsikt över stan och 
södra hamn.

FURUNÄSET HOTELL   
& KONFERENS 
Belonasvängen 2 B, Piteå
0911-779 50
www.furunasethotell.se 
Modern hotell- och konferen-
sanläggning med spännande 
arkitektur i historisk byggnad.

Vandrarhem/BnB/Rum
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PITE HAVSBAD 
Hotellvägen 50, Piteå
0911-327 00
www.pite-havsbad.se 
En av norra Europas största 
anläggningar för boende, 
konferens och upplevelser.
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Shoppingpärlor

Butiker och lokalproducerat Återbruk, second hand & vintage

EUFÅRIA 
Hamptjärnsvägen 105, 
Svensbyn
070-204 12 26
www.eufaria.se
Handla lammskinn från egen 
produktion i gårdsbutiken, 
hantverk av skinn och ull, 
charkprodukter samt noga 
utvald choklad och lakrits.

ALTERHEDENS  
GÅRDSBUTIK
Norra Altervägen 1075, 
Norrfjärden
0911-20 40 93
www.alterhedens.se
Sveriges enda rabarberi. Mysig 
gårdsbutik och självbetjänings-
butik med lokalproducerade 
produkter i rabarberns tecken.

BUTIK PÅ PENSIONATET
Malmgatan 11, Piteå
076-224 95 80
www.pensionatet.com
Butik med närproducerad 
design, små godsaker och 
ekologiska spa-produkter. 

CINDERELLA 
Öjagatan 39, Öjebyn 
0911-622 50
www.cinderellapitea.se
Hos Cinderella kan du hitta 
bal- och brudklänningar, 
frackar, skor och accessoarer 
till riktigt fina tillfällen.

SHOP INTIM 
Storgatan 52, Piteå 
0911-127 00,  
www.inteam.se/vara-butiker/
shop-intim/
Underklädesbutik för kvinnor 
med höga krav på kvalitet när 
det gäller passform, material 
och service.

ÅNGBRYGGERIET  
DELIKATESSBUTIK 
Bryggargatan 14, Piteå 
0911-104 44  
www.angbryggeriet.com
Delikatesser att köpa med 
sig hem.

SIGNEGÅRDEN  
Blåsmarksvägen 111, 
Blåsmark 
070-644 40 03  
www.facebook.com/Signe-
garden
Livsstilsbutiken med ekologiskt 
tema.

MAGGANS 
DJUNGELKIOSK
Bisittarevägen 3, Hortlax 
0911-307 18 
www.facebook.com/ 
MaggansDjungelkiosk
Blommor, krukor och inredning 
i en smakfull kombination

MG:S MODE
Uddmansgatan 6, Piteå 
www.mgsmode.se
Modebutiken för dig som vill 
vara välklädd på jobbet, på 
fritiden och på festen. 

FRITID OCH VILDMARK 
Turbovägen 3, Öjebyn 
0911 342 03 
www.fritidvildmark.se
Här hittar du allt du behöver 
för att trivas i skog och mark.

NYMANS FISKE & FRITID 
- JAKTIA 
Verkstadsgatan 11, Piteå 
0911-154 25
www.nymansfiske.se 
De här är butiken som har allt 
inom sportfiskeutrustning och 
friluftsliv, sommar som vinter.

LANTLOLLAN 
Harrbäcken 245, Norrfjärden 
072-244 01 08
www.lantlollan.nu 
Gårdsbutiken som erbjuder 
handplockat med hjärtat.

JÄRNSPISENS 
MATBOD 
Uddmansgatan 5, Piteå
0911-199 20
www.jarnspisenpitea.se
Delikatesser och presenter som 
smakar gott.

PMU SECOND HAND
Granavavägen 1, Öjebyn
0911-27 15 60
www.kustkyrkan.se/mission/pmu-second-chance-pitea
Norrlands största second handbutik med ett brett utbud av 
begagnade varor.

REPRIS ÅTER ANVÄNDNINGSMARKNAD
Öjagatan 95, Öjebyn
0911-69 61 77
www.pitea.se/repris 
Här får gamla saker nytt liv och här lever hållbarhetstanken och 
miljöperspektivet i varje enskild handling

KUPAN MÖTERPLATS RÖDA KORSET
Källbogatan 69, Piteå
0911-21 17 86
www.redcross.se
Det du inte längre har användning för blir till glädje för någon 
annan och när det är sålt omvandlas det till viktiga hjälpinsat-
ser.

HEM LJUVA HEM
Storgatan 46C, Piteå
0911-130 10
www.hemljuvahem.org
Heminredning och presenter,  
till största delen av svensk 
eller nordisk design.
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PITEÅ TURISTCENTER
Bryggargatan 14, Piteå
0911-933 90 • www.visitpitea.se
Biljetter till lokala evenemang, fiskekort, böcker, hantverk, 
souvenirer och mycket mer.

HETA HYTTAN 
STUDIOGLAS
Hampas gränd 14, Piteå
0911-199 90
www.hetahyttan.se
Butik och glasblåseri, form- 
givning av bruksglas och 
glaskonst med stor kreativ frihet.

ARNEMARKS  
KÖTTSERVICE
Storgatan 41 i Gallerian,  
eller i Arnemark
073-091 16 36
www.kottservice.se
Enbart lokalt kött från Norrbotten.
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RESTAURANG  
GOLDEN DRAGON
0911-159 22 
Storgatan 72, Piteå
www.golden-dragon.se

2KÖK ACUSTICUM
0911-122 45
Kunskapsallén 14, Piteå
www.2kok.se 

PINCHOS
0911-21 26 16
Storgatan 39B
www.pinchos.se

CENTRUM KROG
0911-820 00
Storgatan 35, Piteå
www.centrumkrog.se

MIAWS THAIKÖK
076-394 09 62
Nygatan 40

MR WOK 
0911-21 10 11
Sundsgatan 29, Piteå

SIKFORS KONFERENS  
OCH FRITIDSBY  
0911-700 77 
Kockvägen 9, Piteå
www.sikforskonferens.se

RÅVARA
0911-88 10 88
Fabriksgatan 7, Piteå
www.sushibar.nu

CAFÉ PITEÅ
0911-21 15 95, 
Småstaden, Piteå
www.smastaden.com

BAO STREET KITCHEN
072 555 54 47  
Storgatan 72, Piteå
www.baostreetkitchen.se

Restauranger

Restauranger & caféer

BASTARD BURGERS
0911-20 20 10
Uddmansgatan 8, Piteå
www.bastardburgers.se

RESTAURANG TAGE
0911-131 11
Hamngatan 60, Piteå
www.restaurangtage.se
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PANELEN STEAKHOUSE
0911- 383 33 
Storgatan 54, Piteå
www.panelen.nu/pitea
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ODOD
0911-53 53 51
Uddmansgatan 11, Piteå
www.sushiodod.se

PALTZERIAN   
0911-607 80
Gammelstadsvägen 1, Öjebyn
www.minx.se/palt

O´LEARYS
0911-88 01 00
Uddmansgatan 4, Piteå
www.olearys.se/pitea
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LEMON TREE BAR  
& RESTAURANG
0911-277 277
Sundsgatan 36, Piteå
www.lemon-tree.nu

KÖKET PÅ PENSIONATET
076-224 95 80
Malmgatan 11, Piteå
www.koket.pensionatet.com
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PITEÅ GARDEN
0911 88 10 01
Sundsgatan 41c
www.piteagarden.se

PITEÅ GOLFKLUBB  
RESTAURANG 
0911-149 90
Golfbanan Nötön, Piteå
www.piteagolf.se/aeta

PITEÅ STADSHOTELL,  
FIORE MANGIA E VINO
0911-23 40 00
Olof Palmesgata, Piteå
www.piteastadshotell.com
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PITE HAVSBAD               
0911-327 00 
Pite Havsbad
www.pite-havsbad.se

Finns med i White Guide  
som är den enda heltäck-
ande restaurangguiden i 

Sverige som utvärderar den 
svenska restaurang-scenen 
med journalistisk integritet.

MD:S RESTAURANG
0911-383 30
Jävrevägen 200, Jävre
www.mdsrestaurang.se
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SUSHI & TE
076-837 87 44
Prästgårdsgatan 29, Piteå
www.sushiochte.se

THAI GARDEN 
0911-137 99
Sundsgatan 31, Piteå
www.thai-garden.se

ÅNGBRYGGERIET
0911-104 44
Bryggargatan 14 , Piteå
www.angbryggeriet.com

Fo
to

: L
in

da
 G

ra
nb

er
g

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

Restauranger & caféer

Restauranger Caféer

SUBWAY
073-429 99 91 eller 
070-664 60 73
Hamngatan 42, Piteå
www.subway.com/sv-se
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076-521 93 91
Storgatan 53, Piteå
www.espressohouse.com
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CAFÉ RÖDA LYKTAN
0911-914 55 Småstaden
0911-914 15 Gallerian
www.smastaden.com
www.gallerianpitea.se
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EKBERGS KONDITORI 
0911-21 12 90, Storgatan 50
www.ekbergskonditori.se

NYA HANSÉNS KONDITORI
0911-23 04 23, Öjagatan 38 C
0911-23 03 97 Storgatan 37
www.hansensbageri.se

CAFE PÅ BIT
070-204 30 70
Aronsgatan 7B, Piteå
www.facebook.com/ 
cafebabitpitea

THE BISHOPS ARMS 
0911-25 72 50
Storgatan 44B, Piteå
www.bishopsarms.se/pitea

VISCHANGRILLEN
076-112 63 14
Lillpitevägen 580, Lillpite
www.vischangrillen.nu

TA MED  
HUNDEN
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Aktiviteter

LINDBÄCKSSTADION
Arvidsjaurvägen 545
0911-25 73 60 
070-525 07 89 
www.lindbacksstadion.se 
Arena för vintersport med 
längdskidspår, skidskytte och 
funpark. Restaurang & café.

SVEDJEKOJAN HUSKY FARM
070-699 76 35
www.svedjekojan.se
Hundspannsturer. Följ med på tur 
genom skog och mark eller prova 
att köra spannet själv.

ÖRJANS FISKE OCH 
FRITID
070-347 66 33
www.paintballtorpet.se
Prova på Mormyskafiske – Ett 
fiskesätt med fiskegaranti.

XENTUS
0911-21 11 99
www.xentus.se
Skoteruthyrning för grupper.

JÄVREBODARNAS  
FISKECAMP
Södra Jävrebodarna 351
Jävre 0911-360 30,  
070-360 48 68
www.fiskecampen.se
Vinterfiske – lär dig fånga fisk 
genom isen.
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PITEÅ RIDKLUBB 
Grisbergsvägen 10
0911-53 00 50 
www.prk.nu
Ridskola med ridlektioner på 
både hästar och ponnyer. 

MAD MIKES 
ADVENTURES
070-225 28 77
Westernridning – upplev  
samspelet mellan häst och 
ryttare.
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Vinteraktiviteter

TVÅHJULSMÄSTARNA  
SVANBORG & LUNDBERG 
Västergatan 9, Piteå 
070-782 29 52
www.slcykel.se
Cykeluthyrning året runt. Testa 
att cykla på havsis och snö.
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GUIDE NATURA
070-672 21 09
www.guide-natura.com
Naturupplevelser i fokus, 
kajakcenter, erbjuder även 
långfärdsskridskor och snöskor 
m.m.
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ISBRYTARTURER
Hotellvägen 50, Pite Havsbad
+358 207 437 100  
www.icebreaker.fi/ 
arcticexplorer
Utmana naturlagarna under 
trygga och bekväma former och 
upplev isblocken som krossas 
mot skrovet på isbrytaren.

PITEÅ ICE ARENA
0911-371 70  
www.mssk.se
Aktivitetsarena på havet i 
centrala Piteå med skridsko- 
uthyrning.

PITEÅ SLEDDOG TOURS
Svensbyvägen 351, Piteå 
073-832 85 48
www.piteasleddogtours.com
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PITE HAVSBAD  
ÄVENTYRSBAD
Pite Havsbad 
0911-327 00 
www.pite-havsbad.se
Äventyrsbad med kul för hela 
familjen samt spaavdelning.

SKEPPET
Pite Havsbad 
0911- 327 83 
pite-havsbad.se/skeppet
3000m2 aktivitetscenter för 
stora och små: äventyrsgolf, 
bowling, inspelningsstudio, 
jaktsimulator, mångkamp, 
multisportsimulator och spel.

Aktiviteter

ÖJEBY KYRKA, 
KYRKSTAD OCH 
GAMMELGÅRDEN 
Affärsgatan 17, Öjebyn 
0911-27 40 00 
www.svenskakyrkan.se/pitea

De äldsta delarna i den 
medeltida huggstenskyrkan 
byggdes redan på 1400-talet. 
Nuvarande klocktornets 
nedersta del fanns redan då 
och är troligen Norrbottens 
äldsta byggnad. De 
övernattningsstugor som 
användes av långväga 
församlingsbor är väl bevarade 
och utgör kyrkstaden. Kyrkan 
med kringliggande kyrkstad 
och museum är populära 
besöksmål.

BIO
Bio3:an, Småstaden
0911-135 71
www.bio3an.se/sv-SE/pitea

BOWLINGARENAN
Kyrkbrog. 19, Piteå 
0911-172 99
www.bowlingarenan.se

PAINTBALLTORPET
070-347 66 33
www.paintballtorpet.se

PDL CENTER PITEÅ
Taktvägen 3, Öjebyn
www.pdlcenter.se/center/
pitea

PITEÅ KONSTHALL
0911-696831 
Storgatan 44, Piteå
www.pitea.se/konsthallen

HELLSTRÖMS ARENA & 
PITEÅ TENNISKLUBB
Batterig. 3 
0911-166 00
www4.idrottonline.se/

Tennis, badminton, padel, mm 
PiteaTK

PITEÅ GOLFKLUBB  
- PITEÅ PADEL
Nötövägen 119, Piteå 
0911-149 90
www.piteagolf.se
Padel och Tennis mm

ALTERHEDENS  
RABARBERI 
Norra Altervägen 1075, Piteå
0911-20 43 93 
www.alterhedens.se 
Sveriges enda rabarberi med 
självbetjäningsbutik öppen alla 
dagar i vackra Alterdalen. 

PITEÅ BÅTMUSEUM     
Sjöbodegränd, Södra hamn
070-533 31 63
www.piteabatmuseum.se
En atmosfär av Piteåregionens 
månghundraåriga kust- och  
fiskekultur möter dig som 
besöker Piteå Båtmuseum. 

PITEÅ MUSEUM 
Storgatan 40, Piteå
0911-126 15  
www.piteamuseum.nu
Piteå museum är ett  
spännande kulturhistoriskt  
museum för Pitebygden och 
det är placerat i det gamla 
rådhuset på Rådhustorget. 

PITEÅ KYRKA 
Nygatan 23 Piteå
0911-27 40 00 
www.svenskakyrkan.se/pitea 
Mitt i Piteå finns en av  
regionens fina kulturskatter,  
Piteå kyrka. En av övre  
Norrlands äldsta träkyrkor  
med ett stort kulturhistoriskt 
värde och väl värd ett besök.

PITE HAVSBAD
Hotellvägen 50, Piteå
0911-327 00
www.pitehavsbad.se

En av Europas största anläggningar för boende, konferens och 
upplevelser. På Pite Havsbad erbjuds ett mycket omfattande 
aktivitets- och nöjesprogram året runt. 

Ett urval av aktiviteter:
Spa, äventyrsbad, nimbys värld, rensafari, hundspann, skoter-  
safari, isbrytarsafari, äventyrsgolf, buggy, bowling, paintball, 
padel gocart, yoga, bastu, barnkalas på skeppet, nöjespaket  
för barn och vuxna, samt mycket mer!
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Övriga aktiviteter & sevärdheter

Foto: Pite Havsbad
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I Swedish Lapland hittar du unika arktiska upplevelser. Här högt uppe vid Polcirkeln kan du,  
tack vare den varma Golfströmmen i Atlanten, uppleva årstider med vida kontraster mellan  
polarnätter med sprakande norrsken i ett vitt vinterland, och varm sommar fylld av bad och  
100 dagar utan natt under midnattssolen.  
 I öst – 300 km kuststräcka mot världens största bräckvattenskärgård med tusentals öar. Sand-
stränder, fiskelägen och unika råvaror. I väst – vidsträckta fjäll, bäckar med vatten så rent att  
det går att dricka och mängder av äventyr runt knuten.  
Däremellan den stilla, gåtfulla, givmilda skogen och älvdalar  
från Skellefteälven i söder till Torneälven i nordöst som alla  
bjuder på sina unika särdrag. Här är traditionerna och  
kulturen stark, och kärleken till naturen ännu starkare.  
Välkommen att dela vår arktiska vardag och naturnära liv.  
www.swedishlapland.com

Välkommen till Sveriges nordligaste destination!
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Upptäck mer av Piteå:
www.visitpitea.se
facebook.com/piteaturist
Instagram: @turistcenter 


