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Upplevelser
för den hurtige

Oxelösund har inte bara en underbar skärgård
utan även en vacker natur och flera trevliga sommarrestauranger, badplatser och besöksmål.
Denna rutt är barnvänlig och passar dig som gillar
hav och natur.

Vill du upptäcka hela Oxelösund? Denna cykeltur
tar dig mellan Oxelösunds populäraste platser och
tipsar om aktiviter och smultronställen. Du väljer
själv vilka platser du vill stanna på, kanske hinner
du med flera?

1. Bodaborg är ett fartfyllt äventyr som passar bäst för

1. Börja cykelturen i centrum och ett besök i S:t Botvidskyr-

familjen med lite äldre barn. Hela familjen tävlar tillsammans
i ”Quests” som består av olika utmaningar i teknik, fysik och
strategi.

ka som byggdes 1957 och är känd för sin unika arkitektur.

2. I Gamla Oxelösund blandas skärgårdsliv med kultur och

2. För dig med lite yngre barn passar Koordinatens lekhörna

här hittar du skärgårdsmuseet, kulturstigen, Oxelö krog och
mycket mer!

bättre. Koordinaten är ett allaktivitetshus med turistinformation, bibliotek, café och gallerier.

3. Brannäs våtmark är rikt på fågelliv och stora naturvärden.

3. Spana på gigantiska fartyg och kryssande segelbåtar och

Ställ cykeln och vandra längs den två km långa vandringsleden som bjuder på biologisk mångfald. Längs vandringsleden finns ett flertal utkiks- och rastplatser.

den fantastiska kontrasten mellan industrimiljö och skärgårdsidyll i Oxelösunds gästhamn. Här finns också lekpark, basketoch fotbollsplan, glassbar och restaurang Läget.

4. Femöre är en av Oxelösunds mest besökta platser. Ön
bjuder på naturreservat, vandringsleder, badplatser, restauranger och olika aktiviteter.

5. Femöre Gästhamn är en mysig hamn belägen på Femöres udde. Här hittar du den populära skärgårdsrestaurangen
Sailor Kickis.

6. Gör en avstickare och besök det topphemliga fortet som
numera är ett spännande museum som berättar om kalla krigets dagar. En guidad tur tar cirka en timme och är intressant
för både vuxna och barn.

7. Avsluta dagen med ett besök på Skärgårdsvåfflan, välj
mellan en av de belgiska våfflorna på menyn eller kombinera
din egen!

4. Vivesta havsbad är en liten och genuin badplats med
både sandstrand, gräsyta och fin natur.

5. Upplev lantlig 1700-tals miljö på Stjärnholm, här finns en
anrik kyrka, kulturpark, ett vackert slott och en liten badplats.

6. Jogersö havsbad är Sörmlands största havsbad. På
Jogersö finns det något för alla! Stor gräsyta för fotboll och
andra aktiviteter, sandstrand med vollybollplan, bryggor,
hopptorn och klippor. Förutom bad finns kanotuthyrning, minigolfbana och vandringleder. På tisdagskvällar arrangeras en
populär bakluckeloppis med ett 100-tal bilar. Är du hungrig?
Besök då restaurang Källan som är känd i Oxelösund för
matens höga kvalitet!

7. Spana efter stora fartyg och segelbåtar i Oxelösunds
Gästhamn. Här finns också en populär sommarrestaurang
och glassbar.

8. Är du inte färdig med Oxelösund? Upptäck Femöre som
är en av Oxelösunds mest besökta platser, se Upplevelser för

Oxelösunds Turistinformation

facebook.com/visitoxelosund
instagram.com/visitoxelosund

Upplev Oxelösund
från cykelsadeln

Koordinaten, Järntorget 7–9
613 30 Oxelösund
telefon: 0155–383 50
turism@oxelosund.se
visitoxelosund.se

Cykel är ett enkelt och smidigt
sätt att upptäcka vad Oxelösund har att erbjuda, från
våtmark till slottsmiljö, skärgård
och kultur. Oxelösund
har något för alla!
Oxelösund har ett väl utbyggt
cykelvägnät med cirka 50
kilometer vackra cykelbanor.
Denna broschyr tipsar om hur
du som besökare på bästa sätt
utforskar skärgårdsstaden från
cykelsadeln. Så packa väskan
för en dag på hojen i charmiga
Oxelösund!

