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Highlights
Örebro Slott butik & InfoPoint
Information, present- och slottsbutik.
www.orebroslott.se

Historiska slottsvisningar året runt
Varje lördag och söndag kl. 13:00. Man kan även 
boka egna visningar, barnkalas, konferens och 
festligheter på Örebro slott.

Paper Magic
Magisk sommarutställning med papperskläder i 
världsklass. orebroslott.se/paper-magic

Sommarslottet 
Under 7 sommarveckor lever slottet upp med 
aktiviteter och teatervisningar. Dessutom blir 
det spökvandringar i sommarnatten, fredag och 
lördagskvällar kl 23:00

Länsmuseet på Örebro slott
Örebro läns museum renoverar sina lokaler och 
under tiden finns museet på slottet. olm.se

Slottscafé
Ta en skön paus på Lill-Annas slottscafé i
sydöstra tornet.

Spökslottet, en del av spökstaden
Årets kusligaste vecka i Sveriges läskigaste stad. 
spokstaden.se

Sportlov på slottet v8
Busiga vandringar för sportlovslediga barn.

Häxvecka under påsklovet
Visste du att det suttit riktiga häxor på Örebro 
slott? Vandringar för barn och vuxna under 
påskveckan. 

Slottets dag 31 augusti
Som en del av Sommar i Örebro bjuder slottet in 
till olika aktiviteter. orebroslott.se

Mer information, datum och tider för visningar 
och fler tips på: orebroslott.se 

Örebro Slott
Innanför Örebro slotts tjocka murar har det skrivits många 
kapitel i Sveriges historia. Här antogs landets första riksdags-
ordning, och här fick Karl XIII beskedet om att 1810 års riksdag 
i Örebro valt Jean Baptiste Bernadotte, senare Karl XIV Johan, 
till tronföljare.

Publika entrén till slottet är i det sydvästra tornet där du också 
hittar vår slottsbutik. Här är våra slotts-highlights och mer tips 
och information hittar du på orebroslott.se

Missa inte!

v8    Sportlov på slottet

Påsklov     Häxvecka

v25-35      Paper Magic

v26-32    Sommarslottet

13/8     Slottets dag

v43-44    Spökstaden

December Jul på slottet
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Highlights

Sommar med familjen

Cityliv, naturäventyr och Sveriges bästa upplevelsebad -
Gustavsvik. Sommaren är en härlig tid och i Örebro behöver 
man inte välja, man får lite av allt. Dessutom kan du besöka 
orterna runt omkring Örebro för mer aktiviteter då avstånden 
är korta.

Vi är några av våra ”Highlights” och mer information om er 
bästa sommar hittar du på visitorebro.se/sommar

Lost city - Gustavsvik
Norra Europas bästa upplevelsebad och
en av Sveriges bästa campingplatser.
lostcity.se

Höga hopp, lekland och annat skoj
Trampolinparker, lekland och superskoj
för små och stora barn.
megafun.se   andyslekland.se
yoump.se      jump.se

Prison Island
Äventyr för lite större barn. prisonisland.se

Wadköping och Stadsparken
Stor lekpark, plaskdamm, evenemang och
härliga miljöer för hela familjen.

Stora Holmen
Barnens egna ö i Svartån i ansutning till
Stadsparken. Evenemang och aktiviteter
från Valborg till september. storaholmen.se

Örebro slott
Visningar och utställningar för hela familjen
hela sommaren. orebroslott.se

Svampen
Se Örebro lite från ovan, närmare bestämt
58m upp. svampen.nu

Örebro skatepark
En av Sveriges bästa och största skateparker
mitt i city. orebroskateboard.se

Klossfetivalen
En värld av LEGO® klossar - den populära
festivalen åter i Örebro 5-7/7 på Conventum
Arena. klossfestivalen.se

Citynära natur
Naturen nära city gör det är lätt att kombinera 
shopping, outdoor och ändå hinna till restaurang-
en eller nattklubben på kvällen.

Mer information och fler tips på:
visitorebro.se/sommar

Missa inte!

Det finns massor med härliga familje-
aktiviteter i närområdet som Kumla stads-
park med Djupadalsbadet och stadslekplats 
Tivoli, Childrens Upptäckarhuset i Hallsberg, 
Hallagården i Lekeberg med egen djurpark 
och höghöjdsbana, ridturer och äventyr i 
Ösjönäs - Tiveden.

Se mer uppgifter på kommande sidor.
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Highlights

Open Art 8 juni-1 september
Under 12 sommarveckor i Örebro ger Open Art 
oss möjligheten att uppleva staden ur helt nya 
vinklar. www.openart.se

Paper Magic 19 juni-1 september
Magisk papperskonst du inte trodde var möjlig 
på Örebro slott. www.orebroslott.se

Shopping
Det är lätt att fördriva en dag i stan fylld med 
härlig shopping och strax utanför stan ligger 
Marieberg Galleria. visitorebro.se/shopping

Restaurangliv
Mat för alla smaker och inriktningar.
visitorebro.se/ata

Nattliv
Pub, nattklubb eller barhäng, och ett stort utbud 
av uteserveringar hela sommaren.
visitorebro.se/nattliv

Caféliv
Ibland behöver man bara en paus med en god 
kopp kaffe. visitorebro.se/fika

Konst och kultur
Örebro har ett brett utbud av konst, historia, 
teater och musik. visitorebro.se/kultur

Musik
Allt från jazz och blues till rock och pop.
Den 17/8 blir det åter Önskekonsert i Stadspar-
ken med Svenska Kammarorkestern och årets 
artist är Anna Bergendahl. Förra året drog kon-
serten ca 6000 besökare. I september, 4-7/9, är 
det dags för Live at Heart med scener i hela stan 
liveatheart.se

Midnattssolsrallyt 10-13 juli
Fyra dagar rallyaction, ca 200 rallyteam och 
19 specialsträckor. Show med Monstertrucks 
och motorcyklar. Träffa världsstjärnor som
Stig Blomqvist och Walter Röhrl.
midnattssolsrallyt.com

Sommaren i city
Musik, konst och motor är några av ledorden i sommar.
Flera stora utställningar, Önskekonsert i Stadsparken och 
festivalen Live at Heart. 10-13 juli kommer Midnattssolsrallyt till 
Örebro. Fyra dagar rallyaction, ca 200 rallyteam och massor av 
kringaktiviteter.

Här hittar du några ”Highlights” och mer information och
evenemang hittar du på: visitorebro.se/sommar

Följ oss gärna på Facebook för att få aktuella tips.

Missa inte!

8 juni-1 september

19 juni-1 september

10-13 juli

17 augusti

17-18 augusti

4-7 september

visitorebro.se/sommar

Open Art

Paper Magic

Midnattssolsrallyt

Önskekonsert

Wadköpings Matmarknad

Live at Heart
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Highlights

Missa inte!

I Kvarntorps friluftsområde har du nu möjlig-
heten att utmana dig själv i downhill.

Cykla ned för de nybyggda och nervkittlande 
banorna som är perfekta både för den erfar-
ne och nybörjaren. Ta med dig din mountain-
bike eller hyr en på Kumla torg.
Äventyret väntar!

visitkumla.se/cykla

Kumla

Här upplever du konst, kultur och ett brett utbud av unika
museer och andra historiska sevärdheter. För oss är mötet 
mellan människor viktigt och vi värnar om att skapa vackra 
parkmiljöer i stadskärnan. Här finns natur- och friluftsliv alltid 
nära till hands, likaså upptäckter och aktiviteter för hela
familjen. Välkommen att uppleva Kumla – på ditt sätt! 

Här listar vi våra ”Highlights” som du inte får missa under ditt 
besök hos oss i Kumla. Fler tips hittar du på visitkumla.se

Konst på Hög
Magnifik skulpturutställning på toppen av
Kvarntorpshögen med fantastisk utsikt! 
visitkumla.se/konstpåhög 

Kvarntorps friluftsområde 
Cykla, vandra eller rid, spela golf, bada och
besök Kvarntorpshögen.
visitkumla.se/kvarntorpsfriluftsområde

Mountainbike, roadbike, leisure eller teknikbana
Utmana dig själv och prova något nytt!
visitkumla.se/cykla 

Kumla stadspark
Konstgjorda sjöar, vackra planteringar, unik konst, 
aktiviteter och härliga restauranger.
visitkumla.se/kumlastadspark 

Sjöparkens växthus
Fantastisk växtlighet både inne i växthuset och
ute i trädgårdarna. Restaurang med sjöutsikt.
visitkumla.se/sjöparkensväxthus

Djupadalsbadet bad och camping
Trestjärnig camping med äventyrsbad,
utomhusbad, gym, spa- och relaxavdelning.
visitkumla.se/djupadalsbadet 

Stadslekplats Tivoli
Ett besök fyllt av utmaning och glädje! 
visitkumla.se/barnenskumla 

Konst på Stan
Promenera genom stan och upplev vacker konst.
visitkumla.se/konstpåstan 

Stenarbetsmuseum Yxhult
Missa inte detta guldkorn över den lokala sten-
industrins historia. visitkumla.se/stenarbetsmuseet 

Skoindustrimuseet
Upplev skofabriken precis som den en gång läm-
nades av arbetarna. visitkumla.se/skoindustrimuseet

Sannahed hembygdsgård
Njut av en idyllisk miljö i denna unika hembygdsgård 
som har en spännande militärhistoria bakom sig.
visitkumla.se/kumlashistoria

Hardemo skolmuseum
Åk hit för en fantastisk resa tillbaka i tiden! 
visitkumla.se/kumlashistoria
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Highlights

Missa inte!

Sommarutställningen Tocken Carl i Bergöös 
18 juni – 11 augusti.

I år är det 100 år sedan konstnären Carl Lars-
son dog. För att uppmärksamma detta visar 
vi i sommar en utställning om Carl.

Se mer på sidorna 18-19 och på
hallsberg.se/bergoos

Bergööska huset
Bergööska huset är kanske mest känt för att konstnä-
ren Carl Larsson smyckat festsalens väggar med stora 
målningar och det är verkligen en upplevelse väl värd 
att se! Idag är bottenvåningen en konsthall och källa-
ren är omgjord till festlokal. hallsberg.se/bergoos

Modelljärnvägen i Hallsberg
Vid Bergööhuset i Hallsberg finns modelljärnvägen 
som föreställer Hallsbergs bangård i nutid. När model-
len är klar kommer den vara över 50 meter lång.

Dovrasjödalen
Ett välbesökt utflyktsmål med vildmarkskaraktär.
Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i 
urberget. Sjöarna är till stor del omgivna av branta 
bergväggar och vidsträckta barrskogar.

Skåle klint
Ett fint naturreservat som erbjuder en storslagen 
utsikt över landskapet. Ta med en matsäck och upplev 
naturen lite från ovan.

Children´s - barnens upptäckarhus
Children´s i Hallsberg är det första och enda i sitt slag 
i Skandinavien. Hit kan man komma för att leka och ha 
kul, samtidigt som man tar till sig grundläggande kun-
skaper om livet och samhället. Här finns även ett café 
med hembakat fika och enklare mat. childrens.se

Bo kyrka
Bo kyrka från 1733 är idag länets bäst bevarade 
karolinska kyrka. Den korsformade timmerkyrkan är 
närmast helt orörd från byggnadstiden.

Boo Natur
Vill du få en smakupplevelse utöver det vanliga ska du 
göra ett besök till restaurang Boo Natur i Hjortkvarn.
boo-natur.se

Tisarens strand
Vid vackra Tisarens strand finns en barnvänlig bad-
plats med brygga, hopptorn och kiosk. Här ligger 
också Tisarstrands camping.

Glass i stora lass
Med över 40 olika smaker, finns det en smak som
passar alla på Gó Glass i Hjortkvarn. goglass.se

Mer information på visithallsberg.se

Hallsberg

I natursköna Hallsbergs kommun finns det något att upptäcka 
för alla i familjen, små som stora. Här kan du uppleva spännande 
Dovrasjödalen, vackra Bergööska huset, Children´s eller varför 
inte ta en kulinarisk smakupplevelse hos restaurang Boo Natur.

Till höger listar vi våra ”Highlights” för att ni ska få en underbar 
sommar i Hallsbergs kommun.

visithallsberg.se
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Highlights

Missa inte!

Testa fritidsfiske i en av Lekebergs sjöar och 
vattendrag, eller paddla längs med Svartån. 
Besök någon av våra gårdsbutiker och missa 
inte Mullhyttemarken, Sannamarken eller 
Augustimuller som arrangeras varje år.

Läs mer på www.visitlekeberg.se

Lekeberg - Kilsbergen

Endast 15 minuter från Örebro, nedanför Kilsbergen ligger
Lekeberg. Här finns lämningar efter järnhantering och skogs-
bruk bevarade, exempelvis hyttruiner, grottor och ruinerna av 
ett medeltida nunnekloster. Här finns också allt du behöver för 
ett rikt friluftsliv: sjöar, vandrings-, mountainbike- och kanot-
leder, golf och naturreservat.

www.visitlekeberg.se

Riseberga klosterruin 
Upptäck ruinerna av ett medeltida nunnekloster 
på egen hand eller tillsammans med en guide.

Lannalodge
15 minuter från Örebro finns en av Sveriges högst 
rankade golfanläggningar. 
www.lannalodge.se

Vandring
Gå i historiens spår längs Munkastigen eller
prova en etapp på Bergslagsleden.
www.visitlekeberg.se/outdoor

Tångeråsa träkyrka
En av ett tiotal träkyrkor som är bevarad,
i princip oförändrad, sedan medeltiden.

Hallagården
En bergsmansgård från 1600-talet och Närkes 
enda djurpark! Här kan du också avnjuta en kopp 
nybryggt kaffe med hembakat.

Trystorps ekängar
Njut av ekar, en rik flora och fågelsång.

Cykla dig genom landskapet
Upptäck Lekeberg på två hjul.
www.bergslagencycling.com/
mountainbike/lekeberg

Limstensgruvorna
Fascineras av lämningar från kalkstens-
brytningen på 1800-talet.

Bada
I utomhusbassäng eller i någon av våra
vackra natursjöar.
www.visitlekeberg.se/bada

Mer information och fler tips på:
www.visitlekeberg.se
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Highlights

Tiveden

Välkommen ut! I hjärtat av Sverige, mitt emellan Göteborg och 
Stockholm, ligger skogsriket Tiveden. Ett stenkast från trängsel, 
buller och stress breder tystnaden och lugnet ut sig i ett av 
Sveriges sydligaste urskogsområden.

Det starkt kuperade landskapet ger ett storslaget och mäk-
tigt intryck – kristallklara skogssjöar, jättelika flyttblock, djupa 
sprickor, hisnande utsiktsplatser och vidsträckta badstränder. 
tiveden.se

Missa inte!

Skagerhultsmossen är länets största mosse 
med ett rikt fågelliv. I september samlas över 
tusen tranor här för att vila under sin färd 
mot varmare breddgrader. Fåglarna skådas 
bäst från det tillgänglighetsanpassade
fågeltornet.

Gör din vildmarkssemester mer klimatsmart! 
Lämna bilen hemma och åk med Tiveds-
bussen vid ditt nästa besök till Tiveden.
Läs mer på Tiveden.se/tivedsbussen

Tivedens nationalpark
En av Sydsveriges vildaste skogar. Välmarke-
rade stigar bjuder på lite krävande vandringar. 
Tillgänglighetsanpassade träramper vid national-
parkens huvudentré och vid Vitsand.

Paddla i Tiveden
Hyr kanot och paddla i Tivedens kanotled eller 
runt Stora Trehörningen i nationalparken. 

Tivedsbadet
Kilometerlång sandstrand. Långgrunt och
barnvänligt med kristallklart vatten.

Öudden i Borasjön
Följ spången över myren ut mot lummiga Öud-
den och upplev olika naturtyper, grilla och bada.

Sannerud
Vacker liten by med utsikt över sjön Unden.
Lanthandeln gör egen korv och röker skinka.
Fika på kafferosteriet.

Tutterskulle
Tivedens uggletätaste områden, med utsikt
mot Vättern vid högsta punkten.

Finnerödja
”Porten till Tiveden”. Handla matsäck på
Carlssons eller fika på Hembygdsgården.

Kråksjöåsen
Vandra Bergslagsleden förbi mossar och sjöar. 
Passa på att fika vid vindskyddet!

Hasselfors
Villaidyll omgiven av fiskrika sjöar. Bruksmuseum, 
bokskog och Lillängens naturpark.

Ridleder i Tiveden
40 mil ridleder. Turridning finns för de som inte 
har egen häst.

Mer information och fler tips på:
tiveden.se
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Highlights

Missa inte!

8 juni - 1 september Open Art

19 juni - 1 september Paper Magic

1 maj - 29 september Konst på hög

18 juni - 11 augusti  Tocken Carl

Tillsvidare  Barnet i tornet

www.visitorebro.se/konstsommar

Utställningssommar

2019 är ett härligt år för konsten! 

I år kan man uppleva flera unika utställningar runt om i de-
stinationen. Magnifika Konst på Hög i Kumla och Tocken Carl 
- jubileumsutställning om Carl Larsson i Hallsberg. I Örebro får 
man både Open Art, utställningen som vänder upp-och-ner på 
stan, och magiska Paper Magic, papperskonst du inte trodde 
var möjlig på Örebro slott.

Välkommen till en magnifik konstsommar hos oss.

Open Art - Örebro city 8 juni-1 september
Under 12 sommarveckor i Örebro ger Open Art 
oss möjligheten att uppleva staden ur helt nya 
vinklar. www.openart.se

Paper Magic - Örebro slott 19 juni-1 september
Den belgiska konstnären Isabelle de Borchgrave 
har gjort sig känd för sina konstverk där hon 
återskapar historiska klädedräkter i naturlig 
storlek helt i papper. De är magiskt naturalistiskt 
utförda och det är först när betraktaren kommer 
riktigt nära som det framgår att det faktiskt är 
papper och inte tyg. Sommaren 2019 kommer 
mer än 40 verk av Isabelle att visas upp i Örebro 
slotts vackra salar. orebroslott.se/paper-magic

Konst på Hög - Kvarntorpshögen
1 maj - 29 september
Magnifik skulpturutställning på toppen av
Kvarntorpshögen med fantastisk utsikt!
Den unika skulpturparken samlar verk av flera
av landets främsta konstnärer.
visitkumla.se/konstpåhög 

Tocken Carl - Bergöös 18 juni – 11 augusti
Sommarutställningen Tocken Carl i Bergöös.
I år är det 100 år sedan konstnären Carl Larsson 
dog. För att uppmärksamma detta visas i som-
mar en utställning om Carl. Utställningen visar 
både den ”ljusa” Carl som vi känner till från hans 
akvarellmålningar men också en mörkare Carl. 
Vi följer Carl genom livet i med- och motgång-
ar från fattig pojke i Stockholm till folkkär och 
erkänd konstnär. Utställningen är producerad av 
Carl Larsson-gården i Sundborn och visades där 
2015 och 2016. hallsberg.se/bergoos

Örebro läns museum - Barnet i tornet
Jan Håfström är en av Sveriges mest inflytel-
serika konstnärer. Under några viktiga år i sin 
barndom, bodde han i Örebro. Här tog barnet 
Jan intryck från bibelns berättelser i söndagssko-
lan, serierna i mamma Helgas veckotidningar och 
pappa Eriks dramatiska äventyrsböcker. Örebro 
läns museum presenterar nu stolt utställningen 
Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott. 
olm.se
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Välkommen ut i naturen! Information och nedladdningsbart material på:
www.visithjalmaren.se    www.visitorebro.se/outdoor

www.visitorebro.se/outdoor

www.visithjalmaren.se
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Askersund
Askersund är en mysig trästad med kullerstens-
torg, caféer, hamnliv och små butiker.
visitaskersund.se

Karlskoga - Alfred Nobel och Boda Borg
Möt Alfred Nobel, Sveriges i särklass mest kända 
person. Vill du ha mer äventyr är det Boda Borg 
du ska bege dig till. visitkarlskogadegerfors.se

Gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan
På Grythyttans Gästgivaregård är det lätt att 
ha det bra. Strax intill ligger Måltidens Hus, ett 
centrum för mat, dryck och måltidens form. 
grythyttansgastgivaregard.se

Vingåker Outletområde
Vingåkers factory outlet är flaggskeppet på 
området men här finns även outlets från Ittala, 
Delicato och Scorett. vfo.se

Julita
På Julita gård finns det alltid ett evenemang att 
se fram emot – Kosläpp, pelargondag och så 
Pettson & Findus förstås. visitkatrineholm.se

Arboga
Vacker kulturmiljö, rik historia och många 
trevliga arrangemang. Arboga har en fantastisk 
historia som känns levande än idag med tex. 
Hjälmare kanal Sveriges äldsta konstgjorda
vattenväg. arboga.se

Nora - den livs levande trästaden
Mycket av det Nora som du kan uppleva idag är 
det Nora som alltid har funnits. Om du besöker 
staden för första gången har du massor att se 
fram emot. visitnora.se

Loka Brunn
Loka Brunn är en modern spa- och mötes-
anläggning i Bergslagen, norr om Örebro.
Njut av kvalitet och värdskap hos familjen
Spendrup. lokabrunn.se

Opera på skäret
Opera på Skäret är Sveriges ledande sommar-
opera. I operahuset utanför Kopparberg i Berg-
slagen erbjuds varje sommar operaupplevelser i 
absolut världsklass. operapaskaret.se

Bergslagen
”Jag är mystisk, magisk och vacker på samma 
gång.” Så skulle Bergslagen beskriva sig själv
om det kunde tala. bergslagen.se

Utflykt
Även om vi vill att du ska komma hit och stanna 
hos oss kan det vara kul med en utflykt ibland. 
Här får du lite tips på närliggande sevärdheter 
och utflyktsmål. Behöver ni en karta så kom in 
till någon av våra turistbyråer eller infopoints, 
packa in er i bilen och ge er iväg - sen kommer 
ni tillbaka till oss. Trevlig tur!

visitorebro.se/utflykt

Stjernsunds slott Måltidens Hus

Askersund
Opera på skäret

Loka

PershyttanNobelmuseet - KarlskogaNoraNora

Vingåker Outletområde Julita gård

Highlights

Missa inte!

24-26/5  Askersund Outdoor Festival

  askersundoutdoorfestival.se

3-6/7  Noradagarna

27/7-25/8 Opera på skäret

5/7-11/8  Hjalmar och vår Herre 

  Stadra Teater, stadrateater.se

17/6-11/8  Pettson & Findus, Julita

Bergslagen

ArbogaPettson & Findus - Julita



På våra infopoints runt om i 
destinationen får information 
och här finns också ett utbud 
av broschyr- och kartmaterial.

Du hittar alla på:
visitorebro.se/infopoints

ÖREBRO
visitorebro.se
info@orebrokompaniet.se

KUMLA
visitkumla.se
servicecenter@kumla.se

HALLSBERG
visithallsberg.se 
turism@hallsberg.se

LAXÅ/TIVEDEN
tiveden.se 
turistbyran@laxa.se

INFOPOINTS

InfoPoint


