Nyhetsbrev, maj, 2019

Runt knuten #2
Varmt välkommen till våra turistcenter och InfoPoints i sommar!
Vi ger dig tips på vad du kan se och göra i Eksjö med omnejd.
Eksjö Tourist Center, Österlånggatan 31, Eksjö
Mariannelunds turistbyrå, Spilhammarvägen 4, 598 97 Mariannelund
InfoPoints:
Bruzaholms Bruksmuseum, Malmgatan 12, Bruzaholm
Eksjö Camping & Konferens, Prästängsvägen 5, Eksjö
Eksjö Stadshotell, Stora torget, Eksjö
Frendo Mariannelund, Järnvägsgatan 2, Mariannelund
Hulthallen, Albert Engströms väg 36, Hult
Mycklaflons camping, Sjöbrovägen, Eksjö
Spilhammars camping, Spilhammarsvägen 2, Mariannelund
Hitta kontaktuppgifter här

Om du anordnar evenemang (för allmänheten) kan du få information
publicerad på visiteksjo.se helt gratis! Använd det här formuläret. En välfylld
kalender skapar attraktion – en attraktion som är viktig för att människor ska
välja att flytta till, bo och verka i Eksjö!

Aktuellt

Turista Hemma
UPPTÄCK HÖGLANDET och gör något extra av sommaren 2019 genom
att "Turista Hemma”! Det finns mycket att upptäcka och njuta av en dagstur
bort, så håll utkik efter kartan som publiceras den 19 juni i en totalutdelning
av Höglandet Nu och på midsommarafton i SmålandsTidningsgruppen.
Under fyra "Turista Hemma"dagar den 27–30 juni har alla på kartan öppet

minst klockan 10–17 och du har chansen att hitta nya favoritplatser! I
samband med dessa dagar anordnas en tävling med fem attraktiva priser.
Mer om Turista Hemma...

Händelserik lördag i Eksjö
25 MAJ KLOCKAN 10–14 anordnas "Möt din kommun", Blåljusdagen,
Barnens lördag och Ankracet i centrala Eksjö. En fullmatad dag med
aktiviteter både för stora och små. Läs mer...

Evenemang

Upplev Diggiloo i Sjöängen
EVENEMANG Den 5 juli fylls Sjöängen med några av landets mest folkkära
artister, grymma dansare och ett förstklassigt band som bjuder på tre
timmar underhållning. Se John Lundvik, David Lindgren, Brolle, Mariette,
Casper Janebrink från Arvingarna och många fler. Köp din biljett på nortic.se
eller Eksjö Tourist Center. Läs mer...

Eksjö Stadsfest 3031 augusti
EVENEMANG Missa inte ett av årets största evenemang i Eksjö. I år bjuder
stadsfesten på kända namn som Samir & Viktor, Molly Sandén, Amanda
Ginsburg, Bror Gunnar Jansson, Backyard Babies, Lisa Miskovsky och Di
Leva för att nämna några. Läs mer...

Njut av Musik på Museigården
EVENEMANG Under fyra sommarkvällar med start den 2 juli förvandlas
Museigården i Eksjö till en plats fylld av sång och musik när Fatboy, Rolf
Wikström, Py Bäckaman och Pernilla Andresson intar scenen. Läs mer...

Smått & gott
FALSK KONST Vid polisens husrannsakan i några fastigheter i
Jönköpingstrakten 1978 anträffades en större mängd förfalskad konst. I
utställningen, som öppnar 8 juni, på Eksjö museum visas ett urval av
konsten. Under onsdagar, 26 juni–14 augusti klockan 14, blir du guidad

bland förfalskningar av målningar av bland andra Rubens, Renoir, Corot,
Monet, Sisley, Matisse, Marcus Larson, Anders Zorn, Albin Amelin, Vera
Nilsson, Johan Krouthén, Ernst Josephsson och Olle Olsson Hagalund. Fler
utställningar på Eksjö museum

STADSVANDRING Upplev Eksjös gamla trästad och följ med på en timmes
guidad vandring i den 600åriga historien. Lär känna människorna,
hantverket, farsoterna och eldsvådorna – och husen med namn som väcker
spännande associationer; Krusagården, Societetshuset och
Vaxblekaregården. Vandringar nästan dagligen mellan den 25 juni och 17
augusti. Läs mer...

SVALKA DIG I SOMMARVÄRMEN med ett dopp i någon av våra vackra
insjöar, hitta din favorit här.

Kontakt
Eksjö Tourist Center
Österlånggatan 31, Eksjö
0381361 70 | turism@eksjo.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

