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UTMED SVARTÅN

Venan
Njut av stillheten och fågellivet sommartid och
ge dig ut på underbar skridskois på vintern.

HAMNPLAN OSET & 
RYNNINGEVIKEN

SLUSSEN

Svartån
Närkes pulsåder som färdas från
Värmlandsgränsen till Hjälmaren.

Norra Smedjebacken
Stilfullt område med ståtliga byggnader
från förra sekelskiftet. 

Stadsparken
Örebros oas med vackra gröna rum och Stadsträdgården 
med café, restaurang och ekobutik. 

Utegym
Stanna till och träna en stund i Alnängarnas utegym.

Naturens hus och Rynningeviken
Koppla av med en fika och fortsätt sedan
till naturreservatet vid Hjälmarens strand.

Riksträdet
En ornäsbjörk har plan-
terats i många svenska 
kommuner och berättar 
när våren kommit.

Hamnmagasinet
Byggdes på 1880-talet och minner om 
Örebros tid som sjöfartsstad,
numera restaurang.

Gästhamnen
Lägg till med din båt mitt i city eller
följ med på en båttur på Hjälmaren.

Wadköping
Rofyllt friluftsmuseum som berättar om svunna tiders Örebro, 
men som också bjuder på goda smaker.

Slussen
Invigdes 1888 och är fortfarande i bruk.
Stanna till en stund och upplev slussningen.
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Centralpalatset
Hade centraldamm-
sugare redan på 
1910-talet!

Fredshuset
Här inleddes vägen 
mot Napoleons fall.

Hotell Borgen
Fyllt av detaljer på 
fasaden!

Slottet
Trappgaveln utmärker slottets allra äldsta del.

Gröna bänken 
Världens största
parkbänk?

Järntorget
Gummianka, vatten-
spel och torghandel.

Tidslinjen
Följ historien
under 200 år.

Örebro Teater
En gång i tiden landets
näst största teater.

Prideminnesmärket
Sveriges första pridedemonstration
hölls i Örebro.

Rådhuset
Lyssna på klockspelet
och se figurerna som
dyker upp. 

Nikolaikyrkan
Här blev Bernadotte 
Sveriges kungaätt 1810.

Elgérigården
Hjalmar Bergmans släkt byggde det
äldsta bostadshuset i city. 

Pingvinen
Örebroarnas favorit
får ibland nya kläder.

Pumphuset
Här kunde örebroarna 
hämta sitt vatten.

Krämaren
Kan du urskilja de åtta
olika grå nyansearna i
höghusens fasader?

Solsystemet
Börjar med solen vid 
Olof Palmes torg – hittar 
du alla planeterna?

Medborgarhuset
Örebros prisbelönta
arkitekturstolthet från sextiotalet.


