Kulturreservatet Karlslund utanför Örebro är ett populärt
utflyktsmål tack vare sina prunkande trädgårdar, lummiga
parker och hänförande natur. I denna lugna idyll hittar du en
rikedom av kultur- och industrihistoria, museer, utställningar,
hantverk och butiker som gör det till ett utflyktsmål
för alla smaker.
Butiker och hantverksstäders öppettider varierar. Läs mer på
orebro.se/karlslund eller ring för mer information.
Information vardagar
Telefon 019-21 62 20, fax 019-21 63 30
karlslund@orebro.se

KARLSLUND
Herrgård med trädgård

Å-staden med Wadköping och Karlslund
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OM KARLSLUND

Barnens
trädgård

Barnens trädgård
- Spänning för både barn och vuxna
I de lummiga omgivningarna kring Karlslunds
herrgård finns utmärkta möjligheter till en
dagsutflykt för hela familjen. I östra delen av
den vackra trädgårdsanläggningen hittar du
Barnens trädgård med mängder av spännande
tunnlar och vindlande labyrinter.
I Barnens trädgård kan ni leka kurragömma
eller smyga runt i långa tunnlar, hemliga gångar
eller kojor av flätad pil som gör leken extra
spännande. Eller varför inte gå på upptäcktsfärd i trädgårdens långa häcklabyrint? Du som
lyckas ta dig hela vägen in till labyrintens mitt
kommer att få en hemlig belöning.

Låt fantasin flöda
I Barnens trädgård kan du låta dig föras med på ett äventyr i
en värld där figurer som trollkarlen, jätten och prinsessan har
sina hemvister.
I Trollkarlens trädgård har draken sitt bo. Här, bland
blommor, buskar och humlestörar, finns drakbänken där du
som är lite extra modig kan ta en paus i din lek innan du ger
dig ut och letar efter drakens ägg som hon lagt i trädgården.
Vad tror du? Kommer det att kläckas små drakungar?
När du hälsat på hos draken och trollkarlen kan du smyga
vidare in i Jättens trädgård - här är allting jättestort! Här finns
till exempel jättens stora köksmöbler som du kan klättra upp
på och provsitta. På ett ställe i trädgården har jätten dessutom
tappat en hel korg med stora äpplen Hur många tror du han
klarar att äta innan han blir mätt?

I Barnens trädgård bor inte bara trollkarlen, draken och jätten
- här har också prinsessan sin trädgård. I Prinsessans trädgård
finns en paviljong av smide, besmyckad med klättrande växter
i klara färger. Vid paviljongen finns också prinsessans vackra
golv med färgglada plattor och snirkliga mönster. Här brukar
prinsessan dansa och sjunga för sig själv om kvällarna. Vilka
danssteg kan du visa upp på golvet?

Om Barnens trädgård
I Barnens trädgård får du och ditt barn möjlighet att leka i en
spännande miljö bland blommor, buskar och växter. Utöver
det kan du även se konstverk och installationer av Ivan Holy,
Ann-Charlott Fornhed och Mats Olsson.
Barnens trädgård är en utmärkt plats för lek och äventyr. Så
packa picknickkorgen och bege er ut på en resa bland drakar,
trollkarlar, jättar och prinsessor och se vart fantasin tar er härnäst.

