Lerbäcks Labyrint & Amphiteater
https://turistmal.se/turistmal-22030.html

Information
Län: Örebro
Kommun: Askersund
Kategorier: Parker och trädgårdar
Position: 58.9596,15.066
Kontaktuppgifter
E-post: info@lerbackslabyrint.se
Hemsida: www.lerbackslabyrint.se
Facebook:
https://www.facebook.com/Lerbäcks-Labyrint-Amphiteater-58942
5257752764/
Beskrivning
I PerOlofGårdens anläggning finns en kopia av Hampton Courts
berömda labyrint.
Labyrint är ett system av gånger som ofta förgrenar sig och
korsar varandra. Detta är avsett för att förvirra och vilseleda den
som färdas i den.
Labyrinten är byggd och inplanterad under ett 6 månadsperiod i
2013.
Nu - 2016 - har vi att trimmad trä på önskad höjd vilken är 185
cm.
Öppettider
1 Maj - 15 September. Tisdag-Söndag 11:00-16:00
Vägbeskrivning
GPS-koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 58° 57.522´, E 15° 3.828´
WGS 84 decimal (lat, lon):N58.57522, E15.06381
RT90:6537688, 1457339
SWEREF99 TM:6535469, 503670
Med Enskilt transportmedel.
Ifrån västra, norra och östra Sverige:
E20. Från Göteborg, forbi Laxå och vid avfart 106 ta RV50 till
Jönköping och Askersund vid E20 mötesplats Brändåsen. Välj
Åsbro avfart, över bron till vägskylt Mariedamm, Lerbäck K:A och
Hembygdsgård. Åk till vänster här. Vid första korsningen åk till
vänster. På östra sidan hittar ni Lerbäcks Labyrint & Amphiteater
efter 100 meter.
I från södra Sverige:
Från Jönköping ta RV50 vid Ödeshög till Örebro. Efter
Askersund ta RV 50 norrut till Örebro. Välj hoger vid Lerbäck
avfart SKYLT(after 14 km), under tunnel och fortsätt fram till
vägskylt Mariedamm, Lerbäck K:A och Hembyggård. Åk till höger
på korsningen. Vid första korsningen åk till vänster. På östra
sidan hittar ni Lerbäcks Labyrint & Amphiteater efter 100 meter.

Kategorisering
Turism i Askersunds kommun
Turism i Örebros län

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Funktioner
Dela annons
Spara turistmål (sparade turistmål)
Logga in till kontrollpanelen (redigera annonsen) här
Skriv ut (PDF)
Turism i Askersund
Visa plats i Reseplaneraren

turistmål.se
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