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Vår kungliga Ekopark

Run dturer för grupper med båt, buss somt vondringdr
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TURER MED eÅr

Turlängd:5 tim

Denna tur iir flaggskeppet i hela Ekoparks-programmet!
Du åker genom Djurgårdsbrr-rnnskanalen, förbi flera av den
svenska arkitekturens praktobjekt som t.ex. det pittoreska
Rosendals skrtt - empirens pärla. Den rika naturen gör sig
påmind vid den unika I'rägerkokrnin i fågelsjön Isbladskärret,
vid clet riksbekanta berguvarnas näste och Fiäderl-rolmarna.
Karl )C:s vargjaktmarker och Ulla'§Tinblads torp glider vi för-
bi för att inte tala om de berömda skådespelarvillorna i
Stocksundstorp. När vä1 Ulriksclals slottsfasad välkomnar oss
är det dags att sträcka på benen och skåda den välbevarade
1600-talsparken. Vi vanclrar ft)rbi slottsteatern Confidencen,
viclare längs den vackra slottsall6n mecl flerhr-rnclraåriga lin-
dar ner ti1l Brunnsviken där båten möter igen. Nu är vi i
GLlstav III:s rike och hans tänkande och skaparkraft möter oss
längs stränderna i parker och hus. Det finaste exemplet i värl-
den på engelsk park; Haga, sparar vi till sist. Juvelen i Gustav
III:s parkvision är idag en v:ilbevarad historisk park och stor-
staclsoas. Här hittar vi även regeringens slottshotell för r-rtländ-

ska gäster. Vi vandrar förbi parkens alla märkliga byggna-
cler; Koppartälten, Ekotemplet, Gustav III:s paviljong, den
kinesiska pagoden och kungliga begravningsplatsen. Efter
alla clessa intryck avslutar vi oclyss6n på värdshuset vid
Koppartälten där luncl-r serveras. Lunchen ingår i turens pris.
Likaså ftirmiddagskaffe som serveras omborcl.

Turlängd:2 tim

Denna tur zir en kortare variant 21v ovanstående där vi åker
direkt till Brunnsviken genom den fascinerande och trånga
Ålkistan. Turen avslutas vicl Stallmästaregärden. Kaffe och
lnlle serveras på båten.

Turlängd: 1,5 tim (båtresan, resten avgör Ni)

Åt nat från stan till picknicken. Guiclen berättar om
Ekoparken i allmänhet och s|-rtmålet Haga i synnerhet.
Vid Haga brygga ghr Ni iland och dukar upp den medhav-
da maten och clrycken på griisltorna vid Pelousen.

Turlängd:2 tim

Vi start'.rr från Strömkajen eller Stallmästargården en halv-
timme före soluppgängen och upplever clet allt starkare gry-
ningsljr-rset meclan vi glider fram på en stilla vattenspegel
kring Si)dra Djurgården,/Fjäderholmarna eller pzi tsrunnsviken.
Denna tid på dygnet är storstadens buller ett minimum, clju-
ren aktiva och orädda och stockholm som vackrast. Glöm inte
att ta med kamera och kikare på denna utflykt. Kaffe och
smörgås serveras på båten.
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2. Lilla Ekoparkturen - se tre slott!

3. Båttur och picknick i H aga (t5 aug-30 sep)
L

e

4. Gtyning i Ekoparken (t5 aug-3t okt)

SrurvÅl: KoppantÅLrer.r (vor rtucc KAN RETURTRANSpoRT

MED BUSS INKLUDERAS TILL VALFRI ADRESS INOM TULLARNA)

LÄmpuc srARTro: 09.00 Mex GRUppsroRLEK: 80 prnsoNeR

Pnrs: rnÅN 3 l8:- pen pEnsoru

Sranr: vro Gneuo Hörel

Sranr : Srnöyra1eru SlurvÅl: SrnrrvÄsreReceRoeN (ÄvrN

HÄR KAN RETURTRANSPoRT BEsrÄLLAs vor rlucc)
LÅvpltc srARrrD: 10.00, 13.00, 15.00 Mex GRUppsroRLEK:

I 00 pensoNrn Pnrs: rnÅru I 25:- pen pensoN

Srenr : SrnömraleN
SlurvÅl: Hece (Ävru HÄR KAN RETURTRANSeoRT r'4ED BUss

BESrÄLLAS mor rucc) LÄr',rpr-rc srARrrD: 17.00 Mex
GRUppsroRLEK: I 00 eensoruen Pnrs: rnÅN 2 I 9:- pen pensoN

rNKLUsrvE ptcKNrcK (urlru llroHor)

Srnnr : SrnömrAJEN ELLER SrnuyÄsrnnrcÅnorN
SlurvÅr: SrnrrmÄsranecÅnorru pLren Srnöv«n;rr.r

LÄMpLrc sTARTTTD: EN HALWTMME röne soruppcÅNcrN
Mex cRuppstonler I 00 cÄsrER PRls: rnÅru I 25:- pER pERSoN

OBS! Denna Lrtflykt är väderkänslig och kan komma att avbokas fram till kl 17.00 dagen före

l. StoraEkoparkturen - se fyra slott!



TURER MED BUSS dG
5. Sto ra bussturen - natur och kultur
Turlängd:5 tim

Under denna tur får Du se helheten i Ekoparken.
Starten sker på valfri plats inorn tullarqa och färden gär sen raskt in på Södra Djurgården - kungarnas gamla jaktpark - och
Sveriges främsta nöjesområde. Frän Kaknästornet får vi en vidunclerlig utsikt över Stockholm och Ekoparken. Åven ham-
nen och ett funkisområde best)ks. Vid gasverket ser vi Ferdinand Bobergs förnämliga gasklockor och l.rar vi tur ser vi berg-
uven vila pä sin favoritl-rylla. Mot detta blir Norra Djurgårclens
skogar med jätteglanar ett abrupt avbrott vid Stora Skuggan
där vi besöker N:rturens Hus. Vår färcl g;ir vidare mot norr
och strax är vi inne i Ulriksdals rofyllda miljö. Här ser vi såväl
slottet som clen franska barockparken. Den välbevarade eng-
elska parken vid Haga stzir clär'efter i tr.rr med vandring kring
cle viktigaste byggnaderna. Vi avslutar med lunch på värds-
huset vid Koppartä1ten.

6. Lilla bussturen - natur och kultur
Turlängd: 2 tim

Under denna tur får Du ockszi se helheten i Ekoparken
men Lltan stopp ocl-r lr-rnch.
Rlltten ;i1'densamma som under Stora bnssturen.
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7. Ekoparkturen - mini
Turlängd: I tim

Under denna tur visar vi, Lltxn stopp, ett intressant delom-
r:ide i Ekoparken.
V'jlj något av ciessa: södra Djurgården, Ladugårdsgärde,
Gärdet, området runt Brunnsviken.

L VANDRINGAR I EKOPARKEN

Vi erbjucler vanclringar i Ekoparken med vzira cluktiga guider som ber,ittar om Ekoparkens natru, kultur och hoten mot
parken. P:i vandringarna iir clet en fördel att ha grova skor, varma kläcler, stövlar/regnkläder vid regn samt kikare ocli
naturligtvis kamera. L:implig litteratr-rr tillhanclahålls av färdledaren, men fhgelbok och flora är alltid bra att ha mecl!

!
8. Lite av varie om Ekoparken

t,

Turlängd:2-3 tim

Vandringarna sker i hela området: 1/ Söc1ra Djurgården,
2/ Kaknäs/Lac1u gårds gä rde, 3 / G ar det-Ll)ortha gen-Ham-
nen, 4/ Norra Djurgården/Frescati 5/ Hagaparken
6/ Ulriksdal,/Sörentorp,

Srenr : Vnlrnt PLATs tNoM TULLARNA

SlurvÅl: KoeeARTÄLTEN, Hacn (RrrunrneNspoRT KAN

BESTÄLLAs mor rtucc)
LÄMpLrG srnnrrro: 09.00 Max cnuppsronler 50 pERSoNER

Pnrs: rnÅN 288:- pen eensoN

Sranr : Var-rRt PLATs rNoM TULLARNA

SlurmÅr: VlLrnr purs rNoM TULLARNA

LÄMpLrc srARrrD: 09.00-17.00 Mex cnuepsroRler 50 prns

Pnrs: rnÅN 95:- prn peRsor'r

SraRr : StocrHoLM ctry
SruryÅl: Sroc«uollr crrv

LÄlrpuc srARrrD: 09.00-17.00 Mex cnuppsronr« 50 pens

Pnrs: rRÅN 86:- prn pensolr

SlurmÅl: ENr-. övrneNsrovmrrcr
LÄmeuc srARrrD: 09.00-2 I .00 Me,x cRuppsronler 25 erns

PRrs: rnÅN 94:- een prnsor.r

Sranr PLATS I PARKEN

Gustaviansk fest i Hagaparken!
Kontakta oss så berättar vi hur vi kan arrangera fester i den unika parken.

Börja med en visning av Ekoparken och avsluta med fest ombord
på ett sekelskiftesfartyg. Ring 08-24 I I 00 för mer information och förslag.



Ekoparken är det sammanhängande kungliga parklandskap som sträcker sig från Fiäderholmarna via Södra

och Norra Djurgården upp till Haga/Brunnsviken och Ulriksdal. Stockholms Ekopark har en unik mix av

natur och kultur som det inte finns någon motsvarighet till i världen. Karl Xl och Gustav lll har lagt grun-

den till ett fantastiskt arv genom skapandet av jaktparken Djurgården och den Gustavianska parken kring

Haga/Brunnsviken och Ulriksdal. Denna underbara oas är Stockholms och Sveriges mest besökta grönom-
råde, tillika ekologiskt viktig för ett stort antal växter och djur. Trots detta har mänga besökare inte fått
uppleva Ekoparken på annat sätt än via ett besök på Skansen, Vasamuseet eller Gröna Lund. Men det finns

oändligt mycket mer att se och uppleva.

Under senhösten beslutar förhoppningsvis riksdagen att delar av Ekoparken får status som Sveriges första
notionolstodspork, men vi kan redan nu erbjuda ett rikt program för'att uppleva den unika mixen av natur
och kultur i ett än så länge välbevarat kungligt parklandskap. Vi säger än så länge därtör att hoten är

mänga mot Ekoparkens natur och kultur, flora och fauna. Vi kommer under våra utflykter att fårdas i en

miljö som inte självklart finns kvar nästa sekel. Anspråken på den fria parkmarken är stark från många håll.

Följ med på Stockholm Sightseeings nya spännande äventyr i höst med en annorlunda guidning och följ
kampen att bevara ett kungligt parklandskap i en storstad !

Vad är Ekoparken?

Vad erbiuder vi?
Vi erbjuder rundturer i Ekoparken för grupper om l0 till 100 personer. I vårt program får Din grupp:

. Kunniga guider som ger Er en trevlig mix av natur- och kulturhistoria ibland med kontroversiella
inslag. Allt är intressant. Men allt är inte vackert.

. Båtturer, bussturer och vandringari ibland i kombination.

Priserna är beroende av hur många Ni är i gruppen. De angivna priserna är lägsta-pris, dvs. beräknade på

största möjliga gruppstorlek.

Vilka är vi?
Stockholm Sightseeing ingår i Ångfartygs AB Strömma Kanal. Företaget har en klar miliöprofil, är l<unglig

hovleverantör samt samarbetar med Världsnaturfonden/WWF i proiektet "Levande Skärgårdsnatur"

bland annat. Stockholm Sightseeings övriga utbud innehåller olika rundturer med sightseeingbåt, t.ex.

turerna "Under Stockholms broar", "Djurgården runt" samt "Historiska Stockholm". Vi hyr ocl<så ut våra

båtar och guider för sällskap upp till 230 personer.

El<oparksprogrammet produceras i samarbete med Henrik Waldenström, Proiekt EkoparkenfWWF på

Naturhistoriska riksmuseet (som oftast också representeras av en guide på turerna). En del av intäl(terna

går till VärldsnaturfondeniWWF där de kommer att användas i årbetet med att bevara Ekoparl<en for
framtiden.

Stockholm Sightseeing och Projekt Ekoparkens syfte är att vi vill värna om parken genorn att visa den. Vi

vill få fler attlåra känna denna unika miljö. Mitt i vår huvudstad!

Hur bokar Du?
Ring till Stockholm Sightseeing på telefonnummer 08-21 33 35.
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