


Ekoparken kallas det sammanhängande kungliga parklandskap som sträcker sig
från Fjäderholmarna via Södra och Norra Djurgården upp till Haga-Brunnsviken

och Ulriksdal (se karta på baksidan). Ekoparken har en unik blandning av natur
och kultur som det inte finns någon motsvarighet till i världen. Kungar som Karl

Xl och Gustav lll har lagt grunden till ett fantastiskt arv genom skapandet av jakt-

parken Djurgården och det gustavianska parklandskapet kring Haga-Brunnsviken

och Ulriksdal. Denna oas är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde,
tillika ekologiskt viktig för ett stort antal växter och djur

Sedan 1 januari 1 995 är Ekoparken Sveriges och världens första nationalstadspark.

Detta innebär inte automatiskt att områdets framtid är säkrat. Anspråken på den
fria parkmarken är stora från många håll. Vi kan nu erbjuda ett rikt program för att
uppleva den unika blandningen av natur- och kultur i ett än så länge välbevarat
kungligt parklandskap. Följ med på våra spännande turer med en annorlunda
guidning och följ kampen att bevara ett kungligt parklandskap till eftervärlden.
Ditt engagemang för Ekoparkens bevarande är viktigt för parkens framtid.

Stockholm Sightseeing ingår i Ångfartygs AB Strömma Kanal. Företaget har en klar
miljöprofil, är kunglig hovleverantör samt samarbetar med Världsnaturfonden
WWF i projektet "Levande skärgårdsnatur" och Projekt Ekoparken
WWF. Turerna i Ekoparken produceras i samarbete med Henrik
Waldenström som leder Projekt Ekoparken WA,A/F. Under 1995 åkte
25 000 personer med oss i Ekoparken.
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Diurgården runt suidad
Färden runt Djurgården, tidigare kunglig jaktmark, börjar genom den
lummiga Djurgårdsbrunnskanalen. Där fjärden öppnar sig utanför kanalen

svänger vi in mot city igen och passerar bland annat Fjäderholmarna, Prins

Eugens Waldemarsudde, Vasamuseet, Södermalm och Slussen. Guiden

berättar om Stockholms historia och staden avjdag.
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,r -§q Ourtour around Stockholm starts with a trip along the shady canal
of Djurgården. As the canal opens out into the sea, we return towards the city and
pass Fjäderholmarna, Prince Eugen's Waldemarsudde, the Vasa Museum, 5öder-
malm and Slussen. On board, the guide talks about Stockholm's history and descri-
bes what our beautiful capital is like today.
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på svenska och engelska
Djurgården runt lRoyal Canal Tour)

Turlista 11 maj-1 september 1996

Dagliga avgångar från Strömkajen framför Grand Hötel

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

Båttrafik till Fjäderholmarna, Ekoparkens östligaste del
Avgår under tiden 27 april-15 september ifrån Nybroplan varje hel
timme kl 10.00-21.30.

18.30

förra årets stora succ6 i repris, nästan gratis!
Vi erbjuder turer med möjlighet att gå på och av vid 6 olika bryggor. Du aker med m/s Sjöfröken, en vackert restaurerad ångslup från
1875. Sjöfröken har katalytisk avgasrening, unikför båtar av detta slag. Denna guidade båttur är inte gratis, men nästan. Endast tio kro-
nor per vuxen, 5 kronor för barn G11 år, Biljetten ger dessutom rabalt på vissa av museerna; tex Gustav llt:s paviljong, Ulriksdals slott,
Fjäritshuset, Riksmuseet, Andersonska växthuset/Bergianska. Din båttur kan alltså bli helt gratis!

Avgångar dagligen 29 juni-28 juli 1996

@ Radisson hotel 10.00 1 1 ,00 1 2.00 1 3.00 14.00 15.00

@ Hagaslott 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10

Q Stallmästaregården 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20

@ Bergianska/Riksmuseet 10.30 1 1 .30 1 2.30 1 3.30 14.30 15.30

@ qöstusan 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40

@ sns 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50

@ Radissonhotel 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

Båtsightseeing kring Brunnsviken - sevärdheter

@ Radisson hotel: Här iinns p-p'atser och nållplats för Sl-blss. Radisson SAS Royal
Park Hotel är ett elegant konferenshotell med uteservering sommartid.

) lagasiott: HagaärjuveleniGustavlll:sparkvisionochdetfinasteexempleti
världen på engelsk park tillika storstadsoas. Se alla vackra och märkliga byggnader;
taga slott, Ekotemplet, Gustav lll:s paviljong, samt Fjärilshuset.

) Stallrnästaregården: Serveringarfinns i olika prislägen på Stallmästaregårdens
värdshus och vandrarhemmet "Sleep-in". Kort promenad till Bellevueparken och
Carl Eldhs atelje.

a) Bergianska/Riksmuseet: I Bergianska trädgården kan man se växter f.ån jordens
alla hörn. Hela året erbjuder Riksmuseet spännande utställningar och omnimax-
filmer i Cosmonova.

O tlast*." ftt nytt,r"utigt kaf6. Härilrån nas Kraus grav på Tivoli, Carl Malm-
stens hus i Nedre Bergshamra eller Ulriksdals slott (20 min promenad).

@ SAS, Strax intill SAS huvudkontor ligger P H Lings hem, gymnastiksal och famil-
jegrav. Han brev känd som deq svenska gymnastikens fader.



Ulriksdals slott uppfördes på 1 640ta et
och har intressanta våningar präglade av

olika kungar fram tl I Gustav Vl Adolf. Här

har idaq Världsnaturfonden sitt kansli.
Slottet och parken, skulpturmuseet Oran-
geriet, drottning Kristinas kröningsvagn,

slottsteatern Confidencen och Ulriksdals
värdshus är a la värda ett besök. Ulriksdals

siott och kröningsvagnen har öppet under
maj-sep, Orangeriet året runt. Kontakta
U riksdals s ottsförualtning för mer lnfor-
matlon, tel 08-85 05 56.

Gustav lll:s paviljong är den gustavianska

tidens mest utsökta byggnadsverk och
möbler och inredning är ett av landets bäs-

ta exempel på den gustavianska stilen från

slutet av 1700-talet. Särskilt berömd är

Spegelsalongen som speglar sig i Brunns-

vi(en. Öpper tis-sör ,nder .uni-aug,
lör-sön under sept. Endast guidade turer
k1 12, 13, 14, 1 5. Entr6: Vuxna 40 kr, barn

under 7 år fritt.

Koppartälten i Haga byggdes 1787 för
kungens livgarde och idag finns här kaf6,

restaurang och, intill, det underbara Fjärils-

huset med exotiska fjärilar och fåglar från

tropikerna. Gräsmattan i förgrunden kallas

pelousen och är en del i den engelska par-
kvision som F M Piper skapade tillsammans
med Gustav lll. En av Sveriges populäras-
te picknick-ytor. I närheten finns Ekotemp-
let, Gustav lll:s paviljong och Haga slott.

na

Bergianska trädgården rymmer växter {rån
jorders alla [ö'n. Speciella attraktioner är

Victoriäväxthuset med jättenäckrosor från

Amazonas, japanska trädgården och inte
minst det nya Edvard Andersons växthus.

Näturhistoriska riksmuseet erbjuder spän-

nande utställningar. Under maj-sep 1996

visas bla "4,5 miljarder år", "WWF 25 år"
samt " Ekoparken i våra händer". Dagligen
visas spännande föreställningar i Cosmo-
nova, Sveriges enda Omnimaxbiograf som

tar oss med på hisnande äventyr.
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@ Strömkajen

@ Stockholms slott

@ Rosendals slott

@ lsbladskärret

@ Fjäderholmarna

@ Berguven Karl-Edvardgfd näste

O Ulriksdalsslort

@ Åkistan

@ ttaga

@ Bergianska/Riksmuseet

G"l sreckad lin,e = \atioralstadspa.kens g'äns

Röd linje = Stora Ekoparksturen
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Stora Ekoparksturen
se fona s§ot*

Rosendals slott Jr er /,reL /r,rs/or
på Södra Dlurgardeir som är det
bästa exemp/-"t pi empiren e//er

Kal Johan-stilen i Sverige. Möbler,

textilier och Iast inredning utgör en

imponerande helhet.

Öppet tis-sön under luni aug,

/ör-sön under sept. Endast guidade

turer kl 1?, 13, 14, 15. Entre: Vuxna

40 kr, barn under 7 år fritt.

Vi startar vid Strömkajen framför
Stockho ms s ott och glider genom
Djurgårdsbrunnskanalen, förbi flera av
den svenska ark tekturens praktobjekt
som t ex det pittoreska RosendaJs slott

- emp 'e's pä'a. De^ rika nati,re- gö.
s g påmind vid den fascinerande häger-
ko onin vid lsbladskänet, Fjäderhol-
marnas fågelkolon er, berguven Karl-
ECvards forna näste och Karl Xl:s varg-
jaktmarker. När vä Ulriksdals slottsfa-
sad välkomnar oss (se oms aget) f nns

det möj ighet att sträcka på benen och
skåda den vä bevarade 1600-ta spar-
ken, besöka s ottet, skulpturmuseet
Orarrger et el er drottn ng Kristinas krö-
ningsvagn. Båten torlsätter ner via den
trånga spännande passagen Ålkistan

ti I Brunnsviken där Gustav I :s tänkan-
de och skaparkraft möter oss längs
stränderna r parker och hus. Det fin:s
möjlrghet att stiga iland och vandra
knng Hagaparkens alla märkliga bygg-
nader; Haga slott, Ekotemplet, Gust:v
I l:s paviljong och Koppartä1ten. A ter-
nativt kan man gå iland på Berg anskai
Riksmuseets brygga. De som iöljer med

båten til baks til stan har ytterligare -.n
möjlighet att gå i and Ulr ksdal och på

slutet även vid Rosendals s ott.

. Henrik Waldenström gu dar al a b: t
tu rerna.

. Båtresenärer får qratrs entr6 trll Roser-
da s slott ocL GL,rta r I :s paviljong.

Fyra specialturer
under 1996:

Lördag och söndag

71, 12 maj och

7,8 september

Strömkajen
Ulriksdals s|ott...........
Haga s1o11................
Bergianska/Riksmuseet.
Bergianska/Riksmuseet.
Haga s1o11................
Ulriksdals s|ott...........
Rosendals s|ott..........
Strömkajen

10.00
11.30
12.00
12.05
12.55
13.00
13.30
14.40
15.00

§trömkajen-Ulrikrdal100;-enkel/180:-ToR Strömkajen-Brunnsvikenl20:-enkel/200:-ToR
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"Ekoparken" av Henrik Ekman och Gunnar Brusewitz
Du harsä<-"r agtmärketi def na bilderna ieina boschy: Defesta är

tagfa a!, Henr k Ekma,. och hämtade ur Wah strom&\rV dstra rds praktverk

som o.ksar är utsedd t årets panclabok 1 996 av Vär dsratr,{onden \ÄWl .

Boken potratte:.rvårurl ke ratloralstaclsparkfrån o ka perspei<tiv. Gunn;r
Blrsewitztecknar b den av kungamaslaktpar< Djurgården, men också konst

närernas och löriatrarnls Djurgårci. Henr k Ekman ta med äsaren på t d ga

rorgnar med här iga b cler cå räd]ur, rävar, hägrar och stann ngar Boken

{ nns bokhande n rren erbluds t I spe.ia pr s I sam6ard med

E (opar ksturerna.

Värna och vårda genom att visa
Att Ekoparken är världens första natlonalstadspark innebär inte automatiskt att områ-

dets framtid är säkrat. Anspråken på den fria parkrnarken är stora från många hå .

Ditt och andras engagernang för Ekoparkens bevarande är viktigt för parkens fram-

tid. Under 1 995 lyckades vi samla in över 60 000 kr åt Världsnaturlonden !\A,A/F som

används i arbetet med att värna och vårda Ekoparken för frarntlden. Världsnaturfonden

WWF är världens ledande naturvårdsorganisation för bevarandet av hotade växt-

och djurarter och deras miljöer. Du kan stödja bevarandet av Ekoparken på Världs-

naturfondens postg ro 9A 19 74 - 6, märk ta ongen "Ekoparken". För mer informa-

tron, r ng Projekt Ekoparken \,^WF 0B-21 33 35.

Stockholnr Sightseeing och Projekt Ekoparkens syfte är att vi v l värna och vårda

Ekoparken genom att visa den. Vi vill få fler att lära känna denna unika miljö. Mitt i

vår huvudstadl

Detta är det regu jära programmet {ör båtresor För'etags- och föreningsprogram-
met kan erhåilas via Stockholm Sightsee ng tel: 08*24 1 1 00 eller 08-21 33 35.
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För bokning och information, ring 08-24 0470
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