
Välkommen till Ekoparken
Åk båt i världens första nationalstadspark! 
söndag 27 april 2003
För tredje året i rad kommer ”Ekoparkens Dag” 
gå av stapeln. Denna dag presenteras utbudet 
av guidade båtturer i Ekoparken. För utländska
turister finns massor av sightseeing i Ekoparken,
nu gäller det att få stockholmarna att hitta dit. 

Prova turen ”Guidad lunchtur för stockholmare” -
(55 min) - drop in!
Denna båttur går runt ön Södra Djurgården. På
vägen berättar guiden om unika natur- och kultur-
värden. En känd sightseeingrutt i ny tappning!
Turerna avgår var 30:e minut ca från Strömkajen
(vid Grand Hotel). Första turen börjar kl 10.00 och
sista turen börjar kl 15.00. 
Mot uppvisande av DN-kortet kan max 2 vuxna
och 2 barn prova båtturen. Pris för vuxen 45 kr,
barn under 12 år gratis. Ev mat&dryck tillkommer. 
(Ord pris: vuxen 90 kr, barn 6-11 år 45 kr.) 
Drop in, ingen förbokning.

Andra förmånliga turer i Ekoparken med DN-kort
eller DN-kortets förmånshäfte under resten av
året, 20 kr rabatt på följande turer: 

Brunnsviken runt 28 juni – 17 aug
Guidad båttur med stopp vid 6 bryggor, båtbiljett
ger rabatt på attraktionerna kring viken. Start vid
Stallmästaregården kl 10,11,12,13,14,15 (55 min)
DN-pris med förmånshäfte: 40 kr, barn 10 kr. 
(Ord pris: 60 kr, barn 6-11 år: 30 kr.) 

Sommarkväll på Brunnsviken! 5 juli - 3 augusti
Under sommaren går denna romantiska guidade

entimmestur med charmiga ångslupen Sjöfröken.
Avgång kl 17&18 från Stallmästaregården. 
Med DN-kort: 40 kr för vuxna, 10 kr för barn 
(Ord pris: 60 kr för vuxna, 30 kr för barn 6-11 år.) 

Guidad lunchtur för stockholmare, 
endast onsdag 3 sep –29 oktober
Turen visar unika sevärdheter kring Södra
Djurgården och Fjäderholmarna. Avgång kl 11.00
och 12.30 (55 min).
Pris med DN-kort eller förmånshäfte: 70 kr, 
barn 25 kr. (Ord pris: 90 kr, barn 6-11 år: 45 kr.) 

Mer information om reguljär och charterturer
(båt, buss, vandring) i Ekoparken finns på tel: 
08-587 140 40, www.ekoparken.com

Ekoparken - världens första nationalstadspark
I Sverige finns 28 nationalparker, och i Stockholm
finns också världens första nationalstadspark -
Ekoparken. Ekoparken bidrar till en uthållig
utveckling i Stockholm och samtidigt värnas-
vårdas och visas de kungliga parkerna
Djurgården-Haga-Ulriksdal med omgivningar.
Ekoparken har en unik mix av natur&kultur och är
av oskattbart värde som grön lunga med över 15
milj besökare/år. Ekoparken har en rik biologisk
mångfald, hundratals byggnadsminnen och på en
tur i Ekoparken kan man se fyra av Sveriges tio
kungliga slott. Ekoparksfonden WWF och
Förbundet för Ekoparken har som främsta mål att
värna området för framtiden
(se ekoparken.com   ekoparken.org)


