Upplev Tibro
Bo, äta & göra

Vill du veta mer? Se www.visittibro.se

Upplev Tibro i sommar

I Tibro finns mycket att se och göra för hela familjen. Tibro är ett
möbel- och inredningscentrum med en spännande historia och
levande hantverkstraditioner.
Här finns många trevliga utflyktsmål för dig som gillar en aktiv
semester, ett brett handelsutbud med charmiga småbutiker
och specialbutiker och en vacker natur.
Välkommen att uppleva Tibro!

För att få ut det mesta av Tibro har vi samlat allt på
www.visittibro.se. Där hittar du tips på vackra platser,
specialbutiker och roliga aktiviteter. Vad sägs som tips på
bästa picknickstället? Eller vart du hittar ett litet gömt vattenfall?
Massor av tips och information finns även på vårt
instagramkonto @visittibro

Att göra i Tibro
Gillar du aktivitet, så har vi en hel del att erbjuda i Tibro. Här finns
besöksmål som Mini-Zoo och Inredia. Sjön Örlen med omgivningar.
Rankås som rankas som ett av Sveriges bästa fritidsområden med möjligheter till rekreation och träning i absolut toppklass. Hembygdsgårdar och
museum. Vandringsleder, fina paddelvatten och härliga omgivningar att
cykla i. Biograf, konsthall och en glashytta med glasblåsning. Idrotts
anläggningar för en stor mängd sporter, Tibro Actionpark för skateboard,
inlines, kickbike och BMX samt en 18-håls frisbeegolfbana på Ånaplan, ett
stenkast från Inredia.

Mini-Zoo – stadsnära djur och natur

Mini-Zoo är en djurpark för både små och stora besökare som har öppet året runt. Här
finns får, getter, grisar, kaniner, marsvin, hönor och andra fåglar.
På Mini-Zoo får du vara nära djuren och klappa dem tillsammans med vår personal.
Vissa delar av det som finns illustrerat på kartan är fortfarande under utveckling.
ÖPPETTIDER
10.00-16.00 under sommarsäsongen
Läs mer på facebook.se/minizootibro
eller tibro.se/minizoo

Rankås Fritidsområde
Rankås fritidsområde erbjuder stora möjligheter till rekreation och träning. Från Rankås
utgår både kortare och längre vandringsleder, som går genom områdets särpräglade
natur med den vackra Gärebäcken, dödisgropar, ravinlandskap och barr-, löv- och
sumpskogar.
En portal vid spårcentralen visar var lederna startar och lederna är tydligt utmärkta med
röda trästolpar med färgade ledmarkeringar och en vandrare på. Du kan även göra
alltifrån halvdagsturer till riktigt långa vandringar utmed Rankåsleden, som ansluter till
Västra Vätterleden. Det finns också mountainbikespår som är mellan 0,6 km–4 km. Det
längsta MTB-spåret är godkänt för internationella mountainbiketävlingar.
I direkt anslutning till spårcentralen finns ett utegym och en aktivitetsplan med belysning
som du kan tända själv. Här finns även omklädningsrum med varmdusch och dam- och
herrbastu. Läs mer på www.visittibro.se

VANDRINGS- OCH CYKELLEDER, MOTIONSSPÅR
Vandra i fina naturområden utmed
Rankåsleden, som har anslutningar till
Västra Vätterleden. Ta en tur genom det
vackra ängs- och hagmarkslandskapet på
Prästberget eller utmed ån Tidan i Tibro.
Vid Å-leden finns fyra fiskebryggor, där det
är fritt fiske.
Du kan även ge dig ut på en cykeltur i
Tibros fina omgivningar. På webbplatsen
www.visittibro.se finns åtta förslag på
trevliga cykelturer.
Du som vill träna hittar motionsspår i
kommunens fritidsområde Rankås, vid
Fågelviksleden och vid
Fagersanna.

Sommarliv vid Örlen
Några kilometer från centrum hittar du den lilla insjön Örlen; en sjö där du kan fiska,
paddla, åka vattenskidor eller hänga vid stranden. Runt sjön finns flera
fritidshusområden och en uppskattad camping.
Örlenbadet är kommunens mest besökta badplats. Det är en barnvänlig badplats med
sandstrand, gräsmatta, kiosk, flera bryggor, varav en är handikappanpassad, hopptorn,
beachvolleyplaner samt uthyrning av kanoter. En plats för årets varmaste månader!

STRANDEN

FIN FISKESJÖ

Spela beachvolleyboll i solnedgången eller
utmana kompisarna i beachfotobll.

Örlen är en fin fiskesjö med bland annat
abborre, gös, braxen, sutare och gädda.

PADDELVATTEN

Paddla från Örlen till Viken via ån Örlan, i
sjön Örlen eller i Tidanån. Du kan även
paddla i Göta kanal eller i det närbelägna
vildmarksområdet Tiveden.

Handla lokalt, mat, fika & boende
Ta en paus för att avnjuta en kopp kaffe med något gott till, ta en lunch i farten eller ät
en riktig husman. I Tibro kan du äta god mat eller fika i mysiga miljöer i centralorten
och ute på landet. Här finns också ett brett utbud av små butiker med personlig
service.
HANDLA LOKALT

Har du tröttnat på de stora kedjorna? Här
finns små, charmiga butiker med personlig
service och flera unika specialbutiker. Vad
sägs om Sveriges största fiskebutik, bildelar
till gamla amerikanare eller en äkta gammal
järnhandel?
MAT & FIKA

Vad är du sugen på idag? Klassisk husman,
en hälta-hälta i luckan på gatuköket, en
hembakt fika eller en orientalisk touch?
BOENDE
HYRA STUGA I GRÖNHULT

ÖRLENBADETS FAMILJECAMPING

Bo enkelt ute på landet.
Telefon: 0768-00 37 65

Uppskattad camping precis intill
vattnet. Telefon: 0504-222 55

NYA HOTELLET

VILDMARKSCAMPING

Bo i genuin 50-talsinredning.
Telefon: 070-539 04 78

Bo i en vacker miljö mitt i naturen,
bortanför Rankås

VANDRARHEMMET TÄRNAN

Trivsamma rum i olika storlekar.
Telefon: 0504-148 64
www.vandrarhemmettarnan.se

VISIT TIBRO TIPSAR
MOBOLETS MUSTERI

TIBRO FRISBEEGOLF

TIBRO GLASVERKSTAD

RANSBERGS KYRKA

FINA VANDRINGLEDER

TORGHANDEL VARJE FREDAG

TIBRO MINIGOLFBANA

VILL DU HAR FLER TIPS?

Besök:
www.visittibro.se
KONTAKTA TIBRO KOMMUN
Tibro kommun, 543 80 Tibro
Besöksadress: Centrumgatan 17
Telefon, växel: 0504-180 00
E-post: kommun@tibro.se (för kommunala ärenden,
ange mottagare)

Växeln är öppen:
måndag–fredag kl. 7.30–16.30
Dag före helgdag kl. 7:30–12:00

