Välkommen till Borås i sommar

Här får du en kortfattad guide till några av de största turist- och besöksmålen
i Borås i sommar. Vi hoppas att du ska ha nytta av att ha den till hands.

Borås Djurpark

Välkommen till en av landets största djurparker, som dessutom firar 50 år
2012. Till årets nyheter hör två nya anläggningar för hyenor och älgar. Här
finns på 40 natursköna hektar vildmark, djuranläggningar, promenadvägar,
grillplatser, lekplatser, restaurang, café och kiosker.
Öppettider dagligen 12 maj-22 juni 10.00-16.00,
23 juni-12 augusti 10.00-17.00.
boraszoo.se

Navet Science Center

är ett hus fyllt av naturvetenskap, teknik, matematik, kultur och spännande
experiment. Här kan vuxna och barn i alla åldrar leka, lösa problem och lära
sig om allt från antikens vatten till rymdens oändlighet. En upplevelse för
hela familjen med enda regel - inga händer på ryggen!
Öppettider dagligen 16 juni-12 augusti 11.00-16.00,
Stängt midsommarafton och midsommardagen.
navet.com

Upzone Äventyrspark

Upzone erbjuder äventyr på hög nivå, ändå upp till 11 meter ovanför marken. Åk den 50 meter långa linbanan eller kasta er in i spindelnätet. Hjälp
varandra att övervinna alla utmaningar och ha riktigt roligt tillsammans.
Boka ditt äventyr eller kom in på någon av Upzones drop-in-tider.
Drop-in 13 juni-19 augusti, ons-fre 11.00, 14.00, lör-sön 14.00. (Först till
kvarn, var på plats 30 min före.) Övrig tid genom förbokning.
upzone.se

Borås Internationella Skulpturbiennal

Pinocchio blev startskottet för ”Skulpturstaden Borås”. Du upplever stadens
skulpturutbud bäst genom gratis skulpturvandringar tre gånger/vecka med
start vid Kulturhuset. Vill du gå på egen hand kan du ladda ner appen ”On
Spot Story” till Android/Iphone eller boka en privat guide genom Turistbyrån.
Guidad visning tisdagar 18.00, onsdagar 15.00,
lördagar 14.00 perioden 2 juni-16 augusti.
boras.se/kultur

Sommartorsdagarna® 2012

Sveriges störta gratisnöje. Sommartorsdagarna® förvandlar Borås City till en
stor folkfest och i år ser vi bl a Loreen 28/6, Markus Krunegård 5/7, Lisa
Miskovsky 12/7, Darin 19/7, Metal Allstars 26/7, Brolle 2/8 samt Kalle Moraeus och Molly Sandén 9/8. Dessutom förband och dansband varje torsdag.
Torsdagarna 28 juni-9 augusti från kl 19.00
Samtliga artister och hela programmet: sommartorsdagarna.se

Quality Outlet Åhaga

Under sommaren flyttar Sveriges hetaste outlet in på Åhaga och erbjuder
märkesvaror från bl a Nelly.com, Fristads arbetskläder, Oscar
Jacobson, Abecita, Salming, Vinga of Sweden, Theorema,
Max Collection, Carlsteins, Kids till bra priser.
Öppet dagligen 1 juni-25 augusti, mån-fre 10.00-20.00
lör 10.00-18.00, sön 11.00-18.00
facebook.com/qualityoutletahagaboras
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Vi hjälper dig...

Har du frågor om Borås eller behöver broschyrmaterial, tveka inte att kontakta oss
på Borås Turistbyrå, vi hjälper dig! 033-35 70 90, tourist@boras.com

Museer i Borås

Borås erbjuder ett brett utbud av museer med alltifrån friluftsmuseum,
textilmuseum till konstmuseum med utställningar av kända konstnärer och
fotografer. Dessutom finns flera mindre museer med specialinriktning.
Mer information om aktuella utställningar:

boras.com

Borås Konstmuseum

Aktuella utställningar med Ulf Rahmberg, Lena Svedberg, Saskia
Holmkvist fram till 30 september.

BORÅS CAMPING

Öppet tis, ons, fre 11.00-17.00, tors 11.00-20.00, lör-sön 11.00-16.00 - stängt
vissa aftnar och helgdagar.
boras.se/konstmuseum

BORÅS DJURPARK/UPZONE/
BORÅS SIMARENA

ABECITA
KONSTMUSEUM

Abecita Konstmuseum

Aktuella utställningar med Karin och Lars Hall (t o m 24 juni) samt
Richard Hamilton och Hasse Persson (t o m 2013).
Öppet tis-fre 11.00-17.00, lör-sön 11.00-15.00
- stängt vissa aftnar och helgdagar.

abecitakonst.se

Textilmuseet

Aktuella utställningar ”Under Himlen - siden och kattuner från
1700-talet samt Textilhögskolan examensutställning (fr o m 31/5).
Öppet tis-fre 11.00-17.00, lör-sön 11.00-16.00
- stängt vissa aftnar och helgdagar.

boras.se/textilmuseet

Borås museum

HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ BORÅS EVENEMANGSKALENDER

Aktuella utställningar ”I skålaknallens spår” samt ”Frispel”,
dessutom visas friluftsmuseet under hela sommaren.
Öppet tis-sön 11.00-17.00
- stängt vissa aftnar och helgdagar.
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Stadsvandring i Borås

Följ med på en guidad vandring genom Borås stadskärna
och upplev staden på nära håll. Guidningarna är gratis och
kräver ingen föranmälan. Vi utgår från Borås Turistbyrå.
Torsdag och söndag kl 15.00 under perioden 28 juni - 19 augusti.
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Nordisk Designskola låter dig uppleva det Textila Borås hela
sommaren med en välutrustad kreativ ateljé, personal
shopping, stilrådgivning och kurser i modeteckning.
Mer information och övrigt program på: nordiskdesignskola.se

