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3 St Botvids kyrka
Spana in Sankt Botvids kyrka 
och dess unika arkitektur. 
Kyrkan användes förr som land-
märke eftersom den syns från 
alla håll – hav, land och luft.     

5 Sjöfartsmuséet
Sjöfartsmuseet är ett ideellt 
museum som berättar historien 
om Oxelösunds hamn  

1 Sjöfart och kustliv
Sjöfart och kustliv består av 26 
stycken röda vimplar som berät-
tar om hur det var att leva kustliv 
förr i Oxelösund. Folder finns på 
Koordinaten/turistinformationen 
samt visitoxelosund.se 

2 Boda Borg 
Bodaborg är ett äventyr för 
hela familjen. Ni tävlar tillsam-
mans i ”Quests” med olika 
utmaningar i teknik, fysik och 
strategi.       

4 Gästhamnen
Njut av en glass i Oxelösunds 
mysiga gästhamn och upplev 
industri och skärgårdskontras-
terna. Här finns även aktiviteter 
för barn såsom lekpark, basket- 
och fotbollsplan

Caféer 
I centrum finns ett flertal caféer 
att välja mellan. Koordinaten är 
ett allaktivitetshus som förutom 
café även består av turistinfor-
mation, bibliotek och gallerier. 
Birgers konditori är känt bland 
stadens invånare för sina goda 
bakverk och ICA Kvantum har 
en fräsch förbutik med både 
sötsaker och lättare mat.  

Restauranger
Hungrig?  Välj bland flera av sta-
dens populära restauranger alla 
belägna i centrum med varierat 
utbud, Bon appétit!  
•Läget är en populär skärgårds-
restaurang som ligger i gästham-
nen med utsikt över havet.
•Camilla & Puttes är Oxelösunds 
Amerika-inspirerade hamburger-
restaurang.
•Long är en rymlig kinarestau-
rang, passar bra för både små 
och stora sällskap.



Oxelösunds Turistinformation
Koordinaten, Järntorget 7–9

613 30 Oxelösund
telefon: 0155–383 50
turism@oxelosund.se

visitoxelosund.se

facebook.com/visitoxelosund
instagram.com/visitoxelosund

Hitta rätt i centrum 
 
Oxelösund blev 1950 som ett av de sista samhällena i Sve-
rige en stad. I takt med att Oxelösund utvecklats har staden 
vuxit och idag bor det cirka 12 000 invånare i Oxelösund. 
Staden är fint placerad vid Östersjön och många besökare 
kommer till Oxelösund för att få uppleva vacker skärgårds- 
och naturmiljö. 

Men kanske vill du även passa på att upptäcka vad Oxe-
lösunds centrum har att erbjuda? I så fall har du hamnat 
rätt, denna folder tipsar om aktiviter belägna i de centrala 
delarna av Oxelösund. Det är smidigt att ta sig runt i stadens 
centrum med både cykel och till fots. 

Uppleva och  
göra i centrum


