6 saker att göra hemma i sommar!
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5 Besök historiska platser

Besök ett museum

Upplev hur folk levde och verkade för över
150 år sedan i Örkelljungas enda museum.
På Ingeborrarps friluftsmuseum finns även
en naturlekplats, värdshus och gårdsbutik.

Vackert belägen och tillgänglig via en slingrig stig från Ingeborrarp är det lätt att förstå
varför brudpar vill gifta sig på Rya Kyrkoruin
från 1100-talet. Fler sevärdheter finns att
hitta på vår webbplats.

2 Aktiva aktiviteter

6 Vandra

Hitta på något aktivt! Till exempel paddla
kanot eller fiska i en av våra sjöar, spela
golf på Woodlands, köra 5-kamp på
Camp Ivarsgård eller åka rodel, zipline och
downhill på Kungsbygget.

Vandra längs anlagda leder i vackra strövområden och skogar. Njut av stilllheten,
vackra sjövyer och fåglarnas sång.
Längs lederna finns det grillplatser,
fågeltorn och toaletter.

3 Besök en gårdsbutik
Runtom Örkelljunga finns det mängder
med gårdsbutiker med bland annat delikatesser, kläder och inredning att shoppa.
Flera har även café samt djur som de små
barnen kan klappa.

4 Loppis-shopping
Bara i Örkelljunga centrum finns det sex
loppisbutiker att botanisera i. Det är allt
från kläder och porslin till vinylskivor.
Flera har dessutom café för dig som vill
återhämta dig under din shoppingtur.

i

På www.orkelljunga.se kan du läsa mer om vad som finns
att göra i Örkelljunga. Vill du ha information och mycket mer
kan du ladda ner vår app till din Iphone eller Ipad. Sök efter
”Örkelljunga” på App Store. Appen är på engelska.
Mer information
www.orkelljunga.se/turism
turism@orkelljunga.se
+46(0)435-551 58

Besök en av våra 9 InfoPoints
På våra InfoPoints finns kartor, broschyrer och tips på utflyktsmål.
Läs mer på orkelljunga.se/turism
1. Ingeborrarps friluftsmuseum

Ingeborrarp, Eket, 286 91 Örkelljunga

2. Under Linden

Ekerödsvägen 344, 266 95 Munka-ljungby

3. Kulturhuset

Storgatan 2, 286 37 Örkelljunga

7. Frideborgs boden
Ånhultsvägen 84, 286 72 Åsljunga
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8. Milles Boutique

Östra Tockarp 547, 286 92 Örkelljunga

9. Heimdallhuset

Byavägen 1B, 280 40 Skånes Fagerhult
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4. Gemet Bok & Kontorscity
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Stockholmsvägen 9B, 286 31 Örkelljunga

5. Citykyrkans secondhand

Hallandsvägen 24, 286 31 Örkelljunga

6. Bengt i Örkelljunga
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Skåneporten 2, 286 38 Örkelljunga

www.orkelljunga.se			kommunkontor@orkelljunga.se

0435-550 00

