
Ekoparkei;'

Guidade turer i världens
första nationalstadspark



Ekoparken kallas det sammanhängande kungliga parklandskap i Stock\ som

sträcker sig från Fjäderholmarna via Södra och Norra Djurgården upp t)Frlaga-
Brunnsviken, Ulriksdal och Sörentorp i norr. Ekoparken har en unik blandning av

natur och kultur som olika kungar genom århundradena lagt grunden till.
Exempelvis så inhägnade Karl Xl Södra och Norra Djurgården till en storjaktpark
på 1 680talet och Gustav lll smyckade på 1 780{alet Brunnsvikens stränder med
engelska parker där Haga blev kronan på verket. Ekoparken är oase, m är

Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde, tillika ekologiskt vik§or ett
stort antal växter och djur. De kungliga parkerna Djurgården, Haga och Ulriksdal

som omger Brunnsviken är några av världens största sevärdheter.

Sedan 1 januari 1995 är Ekoparken utsedd till Sveriges och världens första
nationalstadspark enligt riksdagsbeslut, och det planeras för ytterligare två natio-

nalstadsparker i Uppsala och Trollhättan. Enligt lagen får inte historiska Iandskap

skadas. Nationalstadsparkstatusen innebär dock inte automatiskt att Ekoparkens
framtid är säkrad. Tvärtom! Anspråken på den obebyggda parkmarken är större
än någonsin. Fotfarande finns hot mot Ekoparken i form av små och stora exploa-
teringar som i ökad takt krymper den fria parkmarken.

Lika viktigt som det lagliga skyddet är ett mentalt skydd. Ett sådant kan vi

skapa genom att göra Ekoparkens besökare medvetna om parkens unika vär-

den. Stockholm Sightseeing samarbetar därför med Världsnaturfonden via
Projekt Ekoparken WWF, vars motto är att värna och vårda genom att
visa. Turerna i Ekoparken produceras i samarbete med Henrik
Waldenström som leder Projekt Ekoparken !\ArVF och dessutom
ofta guidar själv. Vi kan erbjuda ett rikt program i ett än så länge
välbevarat kungligt parklandskap, så följ med på Stockholm
Sightseeings spännande turer med en annorlunda guidning. wwF
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Brunnsviken runt förra
Med hjälp av ett antal intressenter kring Brunnsviken erbjuder vi i
sommar guidade rundturer med möjlighet att gå av och på vid 6 oli-
ka bryggor. Dessa turer är nästan gratis och biljetten ger dessutom
rabatt på rnuseerna kring Brunnsviken.

Avgångar dagligen 23 iuni-l0 augusti 1997

r t Radisson hotel 1 0.00 1 1 .00 12.00 1 3.00 14.00 1 5.00

dLJ.n. srott 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 1s.10

@ Stallmästaregården 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20

@ Bergianska/Riksmuseet 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30

@ sjöstusan 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40

(o) sns 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50

fir,{uo'rron hotel 1 1 .00 12.00 13.00 14.00 1 5.00 +
Dagens sista tur avslutas vid Radisson Hotel kl 16.00

Båtsightseeing kring Brunnsviken - sevärdheter vid brygga nummer...

@ R"dirton hotel: här f,nns p-platser ocl" halrp ats för S-.buss 69 pa vardaga,.

@ Stall-ästa.egården: Häri{rån kan man snabbt ta sig in i staden och nå

neL Kori promenad till Bellevueparken där Carl Eldhs atelj6museum finns med

Bergianska/Riksmuseet: I

andra
fantastiska

kan man se växter från alla

och

Cosmonova.

@ Sjö"tug"n, Ett trevligt kaf6. Härifrån når Du Ulriksdals slott (20 min promenad) eller
på Tivoli. Bussar och tunnelbana i Bergshamra.

@ SaS, Här ligger SAS huvudkontor och strax intiil Per Henrik Lings hem, gymnastiksa och famil-
jegrau Han blev känd som "den svenska gymnastikens fader".
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Båttrafik till Fjäderholmarna Ekoparkens östlisaste del

Turlista 1 maj-14 september 1997

Dagliga avgångar från Nybroplan varje timme

1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3.00, 1 4.00, 1 s.00, 1 6.00, 1 7.00, 1 8.00, 1 9.00, 20.00, 21.00,21 .30

stora succ6 i repris, nästan gratis!
:' s: 10 kr/person för vuxna, 5 kr för barn 6-1 1 år. Båtbitjetten ger fri
:^,tre till Haga Parkmuseurn samt rabatt på entr6 till Ulrtksdals slott,

-: -,stav llls p aviljong, Fjärilshuset, Riksmuseet, Edv ard Andersons
* 

e d e I h av sv äxth us och Ca r I El dh s atelj 6 m u se u m.



Ulriksdals slott uppfördes på 1 640-talet
och har intressanta våningar präglade av
olika kungarfram till GustavVl Adolf. Slottet
och - 

"rken, skulptlmuseet Orargerier,
D( .g K'ist nas (rönirgsvagn, s ottste.
atei'tton{idencen. Slottscafeet och L,,rit s-

dals värdshus är alla värda ett besök. Ulriks-
dals s ott och kröningsvagnen har öppet
under maj - sep, Orangeriet året runt. Kon-
takta Ulriksdals s,ousrörualr"ing {ö. mer
informatlon: tel 08-85 05 56. Världsnatur-
fonden har sitt kans i i slottets ena flyge .

Gustav Ill:s paviljong ärden gustavian-
ska tidens mest utsökta byggnadsverk och
möbler och inredninq är ett av landets bäs,
ta exempel på den gustavianska stilen från
slutet av 1 700-talet. Särskilt berömd är Spe-

gelsa ongen som speglar sig i Brunnsviken.
Ogpet tis-sör under juni-arg, ld,r-sör
under sept. Endast guidade turerkl 12,13,
14, 15. Entr6: Vuxna 40 kr, barn under 7 år
fritt.

Kopoartälten i Haga byggdes 1 787 för
kq s ivgaroe ocr dag finrs l-är kafe
oclrr,dsl-,us. Gräsrarlan : f§.9.1nden Lal-

las pe ousen och är del i den engelska park-

Ä,ilrail

tp

vision som F M Piper skapade tillsammans
med Gustav ll. En av Sveriges populäras-
te picknick-yton

SÖNDAG 14 SEPTEMBER

Hela t den naggas Ekoparken i kanten och
parken minskar Viil du hjälpa till att bevara
Ekoparken för framtiden?

Delta i Stockholm Recycling 1997
söndagen 14 september Loppet är 4 mil
och går i Ekoparken för Ekoparken. Föra
året trampade 3 1 45 motionscyklister ihop
1 60 000 kr t I I Ekoparken via
Världsnaturfonden WWF.

Anmäl dig på tel: 08-664 24 75 eller
fax 08-664 38 15. Kostnad 80 kr

Loppet är inte köft|



Fukllövskog

Ekoparken runt
Vi startar vid Strömkajen framför
Kungliga slottet i Stockholm och gli-
der genom Djurgårdsbrunnskanalen,
förbi flera av den svenska arkitektu-
rens praktobjekt som tex det pitto-
reska Rosendals slotl - e"npi.ens pär-
la. Den rika naturen gör sig påmind
vid den fascinerande hägerkolonin vid

lsbladskärret, Fjäderholmarnas fåge -
kolonier, berguven Karl-Edvards for-
na näste och Karl Xl:s vargjaktmarker.
När väl Ulriksdals slottsfasad väl-

komnar oss (se omslaget) finns det
möjlighet att gå av och skåda den väl-

bevarade 1 600-talsparken, besöka

slottet, skulpturmuseet Orangeriet
eller drottning Kristinas kröningsvagn.
Båten fortsätter ner via den trånga
spännande passagen Ålkistan till

Brunnsviken där Gustav lll
de och skaparkraft möter
stränderna i parker och hus. Det finns

möj ighet att stiga iland och vandra

kring Hagaparkens alla märkliga
bygg^aoe'; Faga slott, Ekote-nler,
Gustar I r:s paviljong och (5 ar-

tälten. Alternativt kan man gå iland
på Bergianska/ Riksmuseets brygga.
De som följer med båten tillbaks till
stan har ytterligare en möjlighet att
gå I and i Ulriksdal och på slutet även

vid Rosendals slott.

. Henrik Waldenström guidar alla

båtturerna.

. Båtresenärer fär gratis entr6 till
Rosendals slott och Gustav lll:s
paviljong.
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-+-t
@ strömkalen

@ Kungliga slottet i Stockholm

@ Rosendals slott

@ lsbladskärret

@ Fjäderholmarna

@) Berguven Karl-Edvards fd näste

O Ulriksdals slott

@ Åkistan

@ Hagaslott

@ Bergianska/Riksmuseet

- Grön streckad llnje = Nationa stadsparkens gräns

- Röd inje = Stora Ekoparksturen

Rosendals slott är ett iitet /usts/ott på

Södra Djurgården som är det bästa

exemplet på empiren eller Karl Johan-

stiien iSverige. Möbler, textilier och

fast inredning utgör en imponerande

hei het.

Öppet tis-.-sön under juni-aug,
/ör-sön under sept. Endast guidade
turer kl 12, 13, 14, 15.

Entr6: Vuxna 40 kt barn under 7 år fritt.

Strömkajen
Ulriksdals slott
Haga slott. .

Bergianska/Riksmuseet
PAUS

Bergianska/Riksmuseet
Haga slott.....
[.]lriksdals slott..
Rosendals slott ...
Strömkajen

10.00
11.30
11.55
12.00

12.50
12.55
13.30
14.40
15.00

Strömkajen-Ulriksdal 1 00:- enkel /1 80:- ToR Strömkajen-Brunnsviken 1 20:- enkel / 200:- ToR

Fyra specialturer
under 1997:

Lördag och söndag

3,4 majoch
6,7 september



Stöd den nya Ekoparksfonden !
Ditt och andras engagemang för Ekoparkens bevarande behövs for park{ am-
tid. För att yttedigare stärka arbetet för Ekoparkens långsiktiga bevarande inrättar
Världsnaturfonden WWF under 1997 en särskild fond; EKOPARKSFONDEN. Såväl

"Ekoparken" av Henrik Ekman och Gunnar Brusewitz
Du har säkert lagt mårke t ll de fina bi derna i denna broschyr De flesta är
tagna av Henrrk Ekman och hämtade ur Wahlström&W dstrands praktverk
som också blev utsedd ti I årets pandabok 1996 av Väridsnaturfonden WWF.

Boken porlrätterar vår unika nationalstadspark från o ika perspektiv. Gunnar
Brusewitz tecknar br den av kungarnas jaktpark Djurgården, men också konst
närernas och {örfattarnas Djurgården. Henrik Ekman tar med läsaren på tid -
ga morgnar med här iga bilder på rådjur, rävar, hägrar och stämn ngar Boken
flnrs i bokhande n men erbludsti spec a pris i samband med Ekoparksturerna.

nya fonden på pg 90 19 7 4 - 6. För
rtel 0B-21 33 35 ellerVärldsnatur-

enskilda, föreningar som företag kan stödja den
mer information ring Projekt Ekoparken WWF på
fonden WWF på tel 0B - 624 74 00,

Stockholm Sightseeing och Projekt Ekoparkens syfte är att värna
Ekoparken genom att visa den. Vi vill få fier att lära känna denna unika
vår huvudstadl

För mer information: Ring till Projekt Ekoparken WWF 0B-21 33 35.

Boka hos Stockholm Sightseeing på telefonnummer 0B-24 04 70.

Detta är det reguljära programmet för enskilda båtresenärer i Ekoparken.
Företags- och föreningsprogrammet kan rekvireras hos Stockholm

Sightseeing/Strömma Kanalbolaget tel 0B - 24 1 1 00 eller 0B - 21 33 35.
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För bokning och information, ring 08-24 0470


