
Blir du en Ronneby-AMBASSADÖR?
Följ oss på Insta & FB och var med och tävla!
visitronneby och/eller destinationronneby
Tävlingsbeskrivning på baksidan www.visitronneby.se

Gå en egen guidad tur med gratis-appen i Berglagenskvarteren och i Brunnsparken 

Cykla, vandra och upplev våra unika skärgårdsmiljöer med ARK56

Besök Vildmarkscaféet utanför Belganet och ta ett dopp i Lilla Galtsjön

Upplev det magiska Järnavikslandet och tura till Tjärö

Paddla kanot eller kajak på Ronnebys underbara vatten

Ta en selfie framför konstverket av Kim Demåne på Sockerbruket i Ronneby

Njut av en picknic i Brunnsparken

Spela minigolf 

Besök en gårdsbutik och handla något riktigt smarrigt

Ta en selfie med Gribshunden vid Viggenplanet

Vandra längs med Blekingeleden

Bygg ett sandslott

Fika på ett av Ronnebys caféer

Njut av en båttur med skärgårdsbåten Astrid

Upplev historien på Kallvattenkuren och gå på skattjakt i Brunnsparken

Besök Naturum och utforska Ekorrestigen

Handla en present/blomma till någon du saknar 

Beställ hem mat med Matbudet

Klappa en ko och ät glass i stora lass 

Upplev Susanne Demånes magiska värld

... det finns mer goa saker att göra på baksidan... Jaaaaa!!!!

Hemester! Ge dig ut och upptäck hela Ronneby kommun!
Här har du listan, men ganska säkert hittar du ännu fler 
guldkorn att njuta av. Vilket äventyr!

HEMMA BÄST!HEMESTER!

Sommarens bucket list



Ta en selfie bredvid Björketorpsstenen 

Bada på Karön

Ta en tur med turisttåget RonnebyExpressen

Besök turistinformationen och hämta en gratis besöksguide

Testa HittaUt i Ronneby 

Ta en bild med någon på Bäckahästen i Brunnsparken

Utforska grottorna i Anglestue utanför Ronneby

Besök Bräkne-Hoby och njut av Svenmanska Parken, Snittingfallet och Hoby-Kulle

Tälta i skogen och vakna upp bland fågelkvitter och grönt

Se Ronneby-unik utställning med emaljföremål på Kulturcentrum

Njut av sevärdheter i Saxemara

Ta med bästa vännen på restaurang i Ronneby kommun

Surfa på Lindö

Tipspromenera i Karlsnäs. Hur många rätt fick du?

Spana efter säl i skärgården

Fiska i hav eller sjö

Besök ett naturreservat, lägg dig på backen och bara njuuuut!

Fotografera en solnedgång

Övernatta på ett hotell/pensionat/vandrarhem/stuga i kommunen

Ta en bild på en islänning (två eller fyrbent)

Ha en riktigt härlig sommar,
full av små  äventyr och stora 
upplevelser. 

HEMMA BÄST!HEMESTER!

Hemester-TÄVLING!

Föreviga din upplevelse av Sommarens bucket list och vinn fina priser.
Gör så här:

1. Ta ett foto på platsen/uppdraget på minst tre av förslagen på bucket list.
2. Publicera ditt foto på Intagram och/eller Facebook

Använd hashtagg  #hemesterronneby2020  #visitronneby  #destinationronneby
Checka in på platsen där fotot är taget.

3. Använder du inte sociala medier kan du maila din bild till turist@ronneby.se
4. Tävlingen pågår till den 30/8 och du har chans att vinna ett digitalt presentkort

hos Ronneby Handel & Intresseförening. Tre vinnare utses, 1.000 kr vardera.

! Tänk på att eventuella personer på ditt foto godkänner att du publicerar bilden. När du publicerar 
din bild med hashtaggarna ovan kommer bilden automatiskt synas och finnas med för vidare 
publicering på webb och sociala medier hos Visit Ronneby och Destination Ronneby.

www.visitronneby.se


