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gÅTTUREn I EKoPARKEN
- föreningsspecial

Stockholm Sightseeing erbjuder följande två specialturer för ideella föreningar i samarbete med
Henrik Waldenström, Projekt Ekoparken WWF. Det finns även ett brett upplagt program för
företag och enskilda resendrer som kan rekvireras från Stockholm Sightseeing, adress nedan.
Reguljiira turer kommer att gå från Strömkajen via Ulriksdal till Brunnsviken med stopp vid
flera bryggor följande datum: söndag J, 14, 2I maj och 3, l0 september. Vidare planeras
rundturer med en Pandabåt i Brunnsviken under juli månad.

Odyssd i Ekoparken - se fyra slott!
Båtturen gar från Strömkajen via Djurgardsbrunnskanalen Fjäderholmarna Norra
Djurgården - Ulriksdal - Brunnsviken med slutmål vid Haga slott. Riksmuseet/Bergianska eller
Stallmästargården. Ingen annanstans kan man på så kort tid se så mycket natur och kultur.

Båtturen tar caZ tim och 15 min. och kostar 2 851 kr + moms = 3 20A kr totalt. Båten rymmer
max 90 personer. Diirutöver tillkommer kostnad för guidning och ev mat och dryck. Varje
förening kan givetvis ha "egen" guide på båten. Båtturen kan liimpligen kombineras med en
vandring i någon del av Ekoparken eller ett besök på Riksmuseets Ekoparkutstiillning.

Gökotta i Ekoparken
Båttur från Strömkajen genom Djurgårdsbrunnskanalen runt de fågelrika Fjäderholmarna och
den lilla fågelidyllen Kaknässkär. Dzirefter tillägg vid bryggan på ntockhusudden och en
naturpromenad kring det berömda Isbladskiirret. Diirefter hemresa med Sl-buss nr 69 som går
in till Stockholm city. Denna tur tillfredställer naturnjutare av alla kategorier, men extra nöjda
blir de som är fågelintresserade.

Hela programmet tar max 2 tim och 30 min (45-60 min båttur + vandring ca i,5 tim). Båten

rymmer max 90 personer, men eftersom utflykten kombineras med vandring ;ir ett mindre antal
personer att föredra (15-50). Starttiden på morgonen kan variera men lämpligt iir 5.30-7.00.
Båten kostar 1 9& kr + moms = 2 200 kr totalt. Därutöver tillkommer kostnad för guidning och
ev mat och dryck. Varje förening kan givetvis ha "egen" guide på båten och under vandringen.

Planering och bokning ay dessa turer görs i samråd med Henrik Waldenström som giirna
guidar turema. Telefon/dagtid: 08/666 51 6l.Fax-arbete: 666 40 85
eller Stockholm Sightseeing på tel 08/21 33 35, adress nedan.

Vril mött i Ekoparken - vcirldens.första nationalstadspark!

Joachim Anrin
Stockholm Sightseeing

STOCKHOLM SICHTSEEING
Ångfartygs AB Strömma Kanal, Skeppsbron 22, ll1 30 STOCKHOLM

08-24 04 70, Adm. 08-24 25 70, Telethx 08-20 50 3l
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