
KATRINELUNDKILSBERGEN VINÖNKONST PÅ HÖG - SCULPTURE PARK

Skäm bort smaklökar och njut av vackra sjövyer i ett kulinariskt 
paradis. Prova gärna specialiteten gös. Har du tur kan du träffa 
fiskaren som levererar detta Hjälmarens guld.

Tips! Föredrar du pool eller bad i sjön? Båda alternativen finns.

Indulge your taste buds and enjoy beautiful lake views in a 
culinary paradise. Why not try pike-perch, the speciality of the 
house? If you’re in luck, you might get to meet the fishermen 
who catch this treasure of Lake Hjälmaren.

Tip: Prefer to swim in a pool or a lake? Here you can do both!

Bli ett med naturen i Örebros naturparadis nummer ett.
I Ånnaboda, centrum för Kilsbergens alla aktiviteter, finns
både bad, boende och startpunkten för flera leder.

Tips! Övernatta på ett äkta Kilsbergstorp. Läs mer om Gårdsjö-
torp och andra torp på orebro.se

Be at one with nature in Örebro’s top nature paradise.
The centre for all Kilsbergen’s activities, Ånnaboda offers
both accommodation and places to swim, and is the starting 
point for several trails.

Tip: Spend the night at an authentic Kilsberg croft. Read more 
about Gårdsjötorp and other crofts at orebro.se

Ta färjan från Hampetorp till en riktig ö-idyll och upplev
Hjälmarens största ö med svalkande bad, lokala smaker,
loppisar och en lagom lång vandringsstig.

Tips! I sommar går snabbåtar från Örebro. Turerna går även till 
Katrinelund och en annan ö, Björkön.

Take the ferry from Hampetorp to a true island idyll and
experience Lake Hjälmaren’s largest island, boasting places
for a refreshing swim, local flavours, flea markets and a walking 
trail that’s just the right length.

Tip: There are express boats from Örebro during the summer, 
which will also take you to Katrinelund and another island – 
Björkön.

Hänförs av det som kallats Sveriges märkligaste sevärdhet. 
Upplev hur spännande konstverk möter magnifik utsikt 100 
meter ovanför den milsvida slätten.

Tips! Utmana dig i den 427 steg långa trappan upp. Tempot 
väljer du förstås själv.

Let your imagination take flight at what has been called 
Sweden’s strangest attraction. Experience the interplay of
exciting artworks and magnificent views 100 metres above
a plain extending for miles and miles.

Tip: Challenge yourself to climb the 427 steps to the top –
at your own pace, of course.

katrinelund.sefirstcamp.se/destination/annaboda-orebro vinon.sevisitkumla.se/gora/aktorer/konst-pa-hog 
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CAFÉER UTANFÖR STAN
CAFÉS OUTSIDE THE CITY

VANDRA - WALKINGRYNNINGEVIKEN - OSET CYKLA - CYCLING UTSIKTSPLATSER - VIEWPOINTS BADPLATSER OCH ANDRA TIPS
PLACES TO SWIM AND OTHER TIPS

Koppla av en stund på ett mysigt café utanför stan. Tant Grön, 
Rönne Kapell, Lanna bokcafé, Fyra systrar och Hallagården är 
några förslag. Fler hittar du på visitorebro.se

Tips! Prova Adams lyxiga räkmacka på Smultrongården utanför 
Dylta Bruk.

Relax for a while at one of many cosy cafés outside the city. 
Choose from Tant Grön, Rönne Kapell, Lanna bokcafé, Fyra 
systrar and Hallagården, or find more at visitorebro.se

Tip: Sample Adam’s de luxe shrimp sandwich at Smultron-
gården outside Dylta Bruk. 

Dra på dig kängorna och ge dig ut på vandring. Botanisera 
bland olika alternativ. Kanske någon – eller alla – Bergslagsle-
dens 17 etapper? Eller en kortare rundslinga?

Tips! Vandra i ett naturreservat. Till exempel Harge uddar med 
magnifika vyer över Vättern.

Pull on your boots and get walking! Take your pick from all the 
different walks on offer. Perhaps one – or all – of Bergslagsle-
den’s 17 stages? Or a shorter loop?

Tip: Plan a hike in a nature reserve, for example Harge uddar 
with its magnificent views of Lake Vättern.

Strosa runt i landskapet där Örebro möter Hjälmaren med 
cykel- och promenadvägar, raststugor och grillplatser som alla 
gör området till en oas på promenadavstånd från city.

Tips! Ta en fika eller avnjut lokala smaker på populära
Naturens hus.

Explore the landscape where Örebro meets Lake Hjälmaren. 
Cycle and walking paths, rest huts and barbecue areas combi-
ne to make the nature reserve an oasis within walking distance 
of the city.

Tip: Stop for coffee and pastries or enjoy local flavours at the 
popular Naturens hus restaurant. 

Se Örebrotrakten från cykelsadeln. Föredrar du asfalt, grus 
eller stig? Downhill eller en lugn tur på landet? Här finns över 
150 olika ledförslag. Hitta det som passar dig bäst.

Tips! Kombinera cykelturen med en kulinarisk upplevelse. 
Sök på ”Bike and bite” på visitorebro.se.

Explore the Örebro district from the seat of a bike. Prefer to 
cycle on asphalt, gravel or off-road? Downhill mountain biking 
or a peaceful ride in the country? There are more than 150 dif-
ferent routes to choose from – find the one that suits you best.

Tip: Why not combine your bike trip with a culinary experience? 
Search ‘Bike and bite’ on visitorebro.se.

Fascineras av vidsträckta vyer från härliga utsiktsplatser som 
Ullavi klint i Kilsbergen och Skåle klint i söder. Eller från histo-
riska platser som Tarsta fornborg med sina urgamla murar.

Tips! Rusakulan i Kilsbergen är lätt att ta sig till och dessutom 
anpassad för rullstolar.

Be captivated by far-reaching views from magnificent 
viewpoints such as Ullavi klint in Kilsbergen and Skåle klint in 
the south of the district. Or from historical sites such as Tarsta 
fornborg with its ancient castle walls.

Tip: Rusakulan in Kilsbergen is easy to get to as well as being 
wheelchair accessible.

Sugen på ett dopp? På Naturkartan hittar du alla badplatser i 
Örebroområdet. Här finns dessutom vandrings- och cykelleder, 
naturreservat och mycket annat. Fler tips på visitorebro.se

Tips! Tiveden några mil sydväst om Örebro bjuder på storslag-
na naturupplevelser. Läs mer på tiveden.se

Desperate for a dip? Check out the Naturkartan app to find 
all the places you can swim in the Örebro area. The app also 
has information on footpaths, cycle paths, nature reserves and 
much more. Find more tips at visitorebro.se

Tip: Tiveden, a short distance south-west of Örebro, offers 
amazing nature experiences. Read more at tiveden.se

visitorebro.se bergslagsleden.senaturenshus.se bergslagencycling.se bergslagsleden.se naturkartan.se/sv/orebro
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