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Runt knuten #1
Trots de speciella omständigheter som coronaviruset, covid19, för med
sig så har vårtecken börjat visa sig! Ljuset inger hopp och värmen gör det
extra härligt att vistas utomhus. I väntan på att Eksjö kan blomma ut som
evenemangskommun igen kommer här en extra dos utflykts och
aktivitetstips. Ta hand om er!

Vad som händer runt knuten håller du enklast koll på genom att besöka
www.visiteksjo.se. På webbplatsen samlas evenemang, upplevelser och tips
om det mesta som har med platsen Eksjö att göra.

Till dig som anordnar evenemang! Som vanligt kan du få information
publicerad på visiteksjo.se – helt gratis – genom att använda det här
formuläret. Tänk på att meddela turism@eksjo.se om ditt, redan anmälda,
evenemang får nytt datum eller blir inställt.

Utflykter

Populära vandringsleder runt knuten
Packa ryggsäcken med mat eller fika och ge dig ut på vandring! Den
populära Höglandsleden består av sex delsträckor, alla med möjlighet till
naturliga stopp vid till exempel spännande naturmiljöer, utsiktsplatser,
vattendrag och grillplatser. Det finns även kortare turer med olika
startpunkter i kommunen, sök på "vandra" på visiteksjo.se och läs mer.

Cykelturer i småländska landskap

Runtom i Eksjö kommun finns det flera härliga cykelleder att ge sig ut på.
De flesta turer går över asfalt och grus genom vacker natur med olika
servärdeheter och smultronställen längs vägen. Från Filmbyn Småland i
Mariannelund utgår även cykelturer till filminspelningsplatser och
turistattraktionerna Katthult och Bullerbyn. Mer cykelinspiration finns på
visiteksjo.se

Förtrollande utsikt från Skuruhatt
En av Smålands högsta punkter, hela 337 meter över havet, är utsiktsplatsen
Skuruhatt. ”Hatten” bjuder på en fantastisk utsikt och i området finns
grillplatser, vindskydd, bord och bänkar. Missa inte minnesstenen som rests
över Albert Engström! Albert lekte ofta i Skurugata som barn och för honom
var Skurugata och Skuruhatt med omnejd begreppet Småland.

Aktiviteter

Öva motorik vid Borgmästarängen
Balansera, hoppa och klättra på den uppbygda motorikbanan vid
Borgmästarängen. Aktiviteten passar både barn och vuxna – anpassa
rörelserna efter egen förmåga! I närheten finns vandringsspår, grillplatser
och kulturmiljöer att utforska. Allt som en del av Skedhults friluftsområde.

Parkour och utomhuslek vid Filmbyn Småland
Upplevelseskogen kallas det utomhusområde utanför Filmbyn Småland
med lekplats, filmkulisser och parkourbana. På parkourbanan gäller det att
med fart och smidighet ta sig fram genom banans olika hinder – en
annorlunda och rolig träningsform! Alla aktiviteter är gratis. Läs mer på
filmbyn.se

Guidad tur i trästaden Eksjö –
på egen hand
Med hjälp av appen Telling Eksjö har du
möjlighet att uppleva den unika trästaden på egen
hand. Ladda ner appen och gå en stadsvandring
eller gör ett besök på Eksjö museum. Den
välbevarade trästaden och utställningarna på
Eksjö museum kryddas med bilder, fakta och
anekdoter  direkt i din mobil. Helt gratis!

anekdoter  direkt i din mobil. Helt gratis!

Smått & gott
Filbyn Småland har påsklovsöppet den 6–9 april och 14–17 april klockan
10–15. Upplev inspelningsmiljöer från klassiska barnfilmer som Emil i
Lönneberga, Saltkråkan och Pippi Långstrump. Sjung till filmmusik, skapa
egna mobilfilmer och upplev andra interaktiva miljöer. Besök filmbyn.se för
mer information.

Eksjö museum och Tourist Center har uppdaterade öppettider. Tisdag–
fredag klockan 10–17 och lördag–söndag klockan 11–15. Kvällsöppet på
onsdagar är tillsvidare pausat på grund av inställda aktiviteter till följd av
begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Utställningarna har öppet som vanligt. Läs mer om vilka utställningar som
visas just nu på eksjomuseum.se

Följer du Visit Eksjö på Instagram? I flödet på @visiteksjo finns mängder
av inspiration och tips att ta del av. Är du själv aktiv på Instagram och har en
öppen profil? Tagga gärna dina Eksjöbilder med #visiteksjö så får de som
följer taggen se dina bilder i sitt flöde.
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