


Stockholm Sightseeing erbjuder rundturer i
Ekoparken - världens första nationalstadspark

a Båtturer, bussturer och vandringar för grupper om 1 0 till 50 personer på buss och upp till 90 personer på båt.

<t Fester och specialarrangemang.

a Guidning av kunniga och engagerade specialguider, bl a Henrik Waldenström, som ger Er en trevlig mix av natur' och

kultur, ibland med kontroversiella inslag. Guidning på flera språk.

a 10 krlpassagerare går till Världsnaturfondens Ekoparksfond. Se baksidan.

1 Stora Ekoparkstureh - s€ fyt, slott!
Turlängd: 5 tim (4 tim + lunch/middag)
Denna tur är den största och populäraste i hela Ekoparksprogrammet! Vi startar vid Strömkajen framför Stockholms slott och gli-

der genom Djurgårdsbrunnskanalen, förbi flera av den svenska arkitekturens praktobjekt som t.ex. det pittoreska Rosendals slott

- empirens pärla. Den rika naturen gör sig påmind vid den fascinerande hägerkolonin vid lsbladskänet, Fjäderholmarnas fågel-

kolonier, berguven Karl-Edvards forna näste och Karl Xl:s vargjaktmarker. När väl Ulriksdals slottsfasad välkomnar oss (se omsla-

get) är det dags att sträcka på benen och skåda den välbevarade slottsexteriören, 1 600-talsparken, och slottsteatern Confidencen'

Båten för oss sen ner via den trånga spännande passagen Ålkistan till Brunnsviken där Gustav lll:s tänkande och skaparkraft 1-'er
oss längs stränderna i parker och hus. Det finaste exemplet i världen på engelsk park sparar vi till sist. Vi stiger iland och vaDrar

förbi Hagaparkens alla märkliga byggnader; Haga slott, Ekotemplet, Gustav llls paviljong och Koppartälten. Efter alla dessa mäk-

tiga intryck avslutar vi med en god lunch/middag på ett trevligt värdshus i parken. OBS! Visning av Rosendals slott eller Gustav

lll:s paviljong kan på begäran arrangeras mot tillägg.

Stail:
§lut:
Pris:

Strömkajen (vid Grand Hötel) Lämplig starttid: 08.30-09.30 eller 13.00-17.00 \-
Hagaparken

Från 363 krlperson (beräknat på 90 pers) inklusive kaffe och bulle samt lunch/middag. Pris utan lunch/middag från 238 krlpers.

Obs! Utnyttja vår höstrabatt på 10% undertiden 15/9-31/10, när Ekoparken är som vackrast.
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2 Lilla Ekoparksturen - se tre slott !
Turlängd: 1,5-2 tim
Denna tur är en kodare variant av tur 1; {rån Strömkajen via Södra Djurgården, Fjäderholmarna och Norra Djurgården till valfri

brygga i Brunnsviken tex Stallmästargården, Hagaparken eller Bergianska/Riksmuseet. OBSI Visning av Gustav Ill:s paviljong kan

arrangeras mot tillägg.

Starfi Strömkajen (vid Grand Hötel) Lämplig starttid: 09.00-18.00

Slut Valfri brygga i Brunnsviken

Pris: Frän177 krlperson (beräknat på 90 pers) inklusive kaffe och bulle. Utnyttja vår höstrabatt 15/9-31n0.

3 Se Ulriksdals slott!
Turlängd: 3,5 tim (båt 1,5 tim + park, slott, orangeri, kröningsvagn ca 2 tim) C
Som Stora Ekoparksturen till att bör1a med, men Du guidas också inne islottet med alla intressanta våningarfrån olika kungars

epoker. Vidare ser Du de fascinerande skulpturerna på Orangeriet och museet med Drottning Kristinas magnifika Kröningsvagn.

Efteråt kan Du koppla av på Ulriksdals Wärdshus eller slottscafeet. Har Du mer tid kan Du spana längs lgelbäcken efter den gåt-

fulla grönlingen, fisken som inplanterades redan på 1700-talet. För naturälskaren är ett besök på Ulriksdalsåsens naturvårdsom-

råde ett måste. En natur- och kulturstig vägleder vandraren genom alla fantastiska sevärdheter i Ulriksdal så man behövf te

gå vilse. Denna tur är också lämplig för utländska turister; eftersom den kan guidas på flera språk' Guide på denna tur äi6fta
Jens Wahlstedt som själv bor i området.

Sta[: Strömkajen (vid Grand Hötel)

Slut Ulriksdals slott

Pris: Lämnas på förfrågan

lämpligstarttid: 09.00-17.00

4 Gökotta i Ekoparken
Turlängd: 1,5-2 tim (1,5 tim + ev vandring)
Vi startarfrån Stromkajen på morgonen och gliderfram på en stilla vattenspegel iDjurgårdbrunnskanalen. Vi stängerav moto-

rerna och låter fågelsången ta över. Vi rundar de livliga fågelkolonierna på Fjäderholmarna. Denna tid på dygnet är storstadens

buller ett minimum, djuren ahiva och orädda och Stockholm som vackrast. Ta gärna med kamera och kikare på denna utflykt.

Kaffe och smörgås serveras på båten. Turen kan mot tillägg kombineras med en vandring runt lsbladskärret och en gökottefru-

kost i det gröna. SL-buss in till stan.

§tart Strömkajen (vid Grand Hötel) Lämplig starttidr

§lut Strömkajen eller lsbladskärret (vid vandring)

Pris: Frän 177 krlperson (beräknat på 90 pers) inklusive kaffe och bulle.

fiåifli fie*i'ir iltflyi{i är i'ii{islkdii$;;,j ncii kåfi *tn' *llB!'nubnk*s ftarn till ki 17.[}§l riager !iire.

05. 00-07. 00 (20 I 4-20 I 6)
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5 Wärdshusturen
Turlängd: 30 min-2 tim
Denna tur är särskilt lämplig för grupper som inte vill ha specialguidning, men ändå vill ha reda på det viktigaste i den spännan-
de del av Ekoparken som ses från båten. Eftersom turen är ämnad för sällskap som är på väg till något av Ekoparkens populära
värdshus (Lidingöbro, Fjäderholmarnas krog, Stora Skuggan, Ulriksdal, Radisson SAS Royal Park Hotel, Koppartälten, Stallmästare-
gården) har vi kallat den "Wärdshusturen ". Turen kan guidas på flera olika språk.

Strömkajen (vid Grand Hötel ) Uimplig starttid: efter önskemål

en värdshusbrygga m ellan Lidingöbro och Ulriksdal.

på värdshus). I priset ingårFrån 0 krlperson (beroende guid ning och vår speciella "Eko-drink".

6 Lilla Ekobussturen - natur och kultur
fu"t'r'"i;u2Ji,.?, o, ," vacker natur och kultur i ett landskap präglat av den kungliga livsstilen. Färden bör1ar på Södra Djurgården

- kungarnas gamla jaktpark - och Sveriges främsta nojesområde. Nona Djurgårdens jättegranar blir därefter ett trevligt miljöby-
te. Så småningom möter vi en pastoral idyll.med Kungens får vid Lilla och Stora Skuggan och Naturens Hus. Vår färd pekar mot
norroch strax ärvi inne i Ulriksdals rofyllda slottsmiljö. Härvandrarvi en stund iden franska barockparken. Lika vackermen annor-
l1- 'a är den välbevarade engelska parken i Haga som väntar härnäst. Vi vandrar kring de viktigaste byggnaderna, Kopparlälten,
(Lxav lll:s pavil.long, -raga slott och Ekotemplet.

7 Ekobussturen - mini
Turlängd: 1 tim
Under denna tur visar vi, utan stopp, hela Ekoparken. Rutt som ovan.

8 Vandring vid Stora Skuggan och Naturens Hus
Turlängd: 1-3 tim
V( ''ljuder natur- och kulturvandringar som får oss att upptäcka Ekoparkens ekologiska kvalit6er i form av ett rikt djur- och växt-
liftien också vackra hus och en levande historia. Vandringarna sker oftast vid Stora Skuggan och Naturens Hus på Norra Djurgården,
men kan ordnas överallt i Ekoparken. Guide är oft.tt jljgjlluld"-ryUo_fO-men andra specialguider kan ordnas.
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Slut:

Pris:

09.00-16.00§tail: Sverige Hamngatanset, starttid;Lämplig
eh eluset valfri inomlerSverig plats

Från 0 50 ti tukri pe rso (beräknat på anslutnkan beställas ipers). Lunch ing

Sverigehuset, H amngatan lämplig starttid: 00-
Sve rigeh uset elle I valfri plats n0m tu llarna

Pris: Från 89 krlperson (beräknat på 50 pers)

samt kikare

stafttid:Start: Lämplig

ärdeltagare

matsäckmed$! Ta varm kläder garfla

Allt kan inte rymmas i turerna ovan. Vi ordnar därför gärna
olika fester och specialarrangemang, t ex högtidsdagari trivsel-
dagar, friskvårdsdagar m m. Vad sägs om om ett jaktparksgille
i skogen, picknick i Haga med Bellman själv, musiksoar6er i 1700-

talsmiljö i Stocksundstorp. Lite annodunda kan det bli med kanot-
eller skridskosafari på Brunnsviken eller kräftskiva ett stenkast
från Kräftriket el ler fackelvisllggsku lpturer el ler... Rin g 08-2 1

33 35 eller 08-24 1'1-0*Ö;A Et oss komma med förslag. o

o

o

lnformation och bokning 08-21 33 35 eller 08-2411 00

§tail:

kamera.

30 per grupp.
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Ekoparken - kungligt landskap med
natur och kultur
Ekoparken kallas det sammanhängande kungliga parklandskap
som sträcker sig från Fjäderholmarna via Södra och Norra Djur-
gården upp till Haga-Brunnsviken och Ulriksdal. Ekoparken har en
unik blandning av natur och kultur som olika kungar genom århun-
dradena lagt grunden till. Exempelvis så inhägnade Karl Xl Södra
och Norra Djurgården till en stor jaktpark på 1680-talet och Gustav
lll smyckade på 1780-talet Brunnsvikens stränder med engelska
parker där Haga blev kronan på verket. Ekoparken är oasen som
är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde, tillika eko-
logiskt viktig för ett stort antal växter och djur. De kungliga parkerna
Djurgården, Haga och Ulriksdal som formar sig kring Brunnsviken
är en av världens största sevärdheter.

Ekoparken - en hotad idyll
Sedan 1 januari 1995 är Ekoparken utsedd till Sveriges och värl-
dens {örsta nationalstadspark enligt riksdagsbeslut, och det pla-
neras för ytterligare två nationalstadsparker i Uppsala och
Trollhättan. Nationalstadsparkstatusen innebär inte automatiskt att
Ekoparkens framtid är säkrad. Tvärtom! Anspråken på den obe-
byggda parkmarken är större än någonsin. Fortfarande finns hot
mot Ekoparken iform av motorvägar, idrottsanläggningar, institu-
tioner och diverse små och stora exploateringar som i ökad takt
krymper den fria parkmarken. Nationalstadsparkens regler bör
skärpas, men man behöver också komplettera med ett mentalt
skydd som kan skapas med hjälp av dem som besöker Ekoparken.

Värna och vårda genom att visa
Världsnaturfonden engagerar sig via Projekt Ekoparken WWF i

Ekoparkens framtid. Projekt Ekoparken WWF samarbetar med
Stockholm Sightseeing med syfte att värna och vårda Ekoparken
genom attvisa. Turerna i Ekoparken produceras i samarbete med
Henrik Waldenström som leder Projekt Ekoparken WWF och som
oftast guidar turerna. 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 Stockholm
Sightseeings spännande turer med en garanterat annorlunda guid-
ning!

Stöd den nya Ekoparksfonden!
Ditt och andras engagemang för Ekoparkens bevarande är viktigt
för parkens framtid. För alt ytterligare stärka arbetet för Ekoparkens
långsiktiga bevarande inrättar Världsnaturfonden \,\ANF under 1 997
en särskild fond - EKOPARKSFONDEN. Såväl enskilda, före-
ningar och företag kan stödja den nya fonden på postgiro
90 19 74-6. Märk talongen "Ekoparksfonden".För mer informa-
tion ring Projekt Ekoparken WWF på te 0B-21 33 35 ellerVärlds-
natur{onden WWF på tel 08-624 7 4 Oa.

För varje deltagare på Stockholm S ghtseerngs Ekoparksturer går
1 O kr till Ekoparksfonden, där de används r arbetet med att värna
och vårda Ekoparken för framtiden. Under '1 995 och 1996 har över
1 00 000 kr från Stockholms Sightsee ngs v sningsverksamhet gått
till Vär'dsnaturfondens Ei, oparksaroere.

Stockholm Sightseeing
Stockholm Sightseeings övriga utbud innehåller olika rundturer
med sightseeingbåt, t ex turerna "Under Stockholms broar",
"Djurgården runt" samt "Historiska Stockholm". Båtar och guider
hyrs ut. Stockholm Sightseeing ingår i Ångfartygs AB Strömma
Kanal. Företaget har en klar miljöprofil, är kungllg hovleverantör
samt samarbetar med Världsnaturfonden, förutom i Ekoparken,
även med projektet "Levande Skärgårdsnatur". 
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De kungliga slotten '*."$"";
Turerna i Ekoparken sker i samarbete med Kungl hovstaterna.
Under Ekoparksturerna får Du möjlighet att se inte mindre än fyra
kungliga slottsanläggningar på en enda tur (nr 1). Stockholms slott
är ju en välbekant siluett som ligger strax utanför parken, inne i

parken ligger Rosendals slott, Ulriksdals slott och Gustav lll:s pavil-
jong. Haga slott upplåts till regeringen och visas inte för allmän-
I leLen.

Rosendals s ott och Gustav lll:s paviljong är öppna tis-sön under juni-aug,
lör-sön under sept. Endast guidade turer kl 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.
Entr6: Vuxna 40 kr, barn under 7 år frltt. Boka på tel OB-402 61 30, a lmän
info 08-587 710 00. Ulriksda s slott har öppet under maj-sep kl 12-16,
Orangeriet året runt. Kontakta Ulriksdals s ottsförualtning för mer in{orma-
tion, tel 08-85 05 56, fax 08-655 01 08.
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"Ekoparken" av Henrik Ekman och Gunnar Brusewitz
Du har säkert lagt märke till de fina bilderna i denna broschyr. De flesta är tagna av Henrik Ekman
och hämtade ur Wahlström&Widstrands praktverk som också blev utsedd till årets pandabok 1996
av Världsnaturfonden WWF. Boken porträtterar vår unika nationalstadspark från olika perspektiv
Gunnar Brusewitz tecknar bilden av kungarnas jakpark Djurgården, men också konstnärernas och
författarnas Djurgård. Henrik Ekman tar med läsaren på tidiga morgnar med härliga bilder på
rådjur, rävari hägraroch stämningar. Boken finns ibokhandeln men erbjudstill specialpris isam-
band med Ekoparksturerna.

STOCKHOI,I\4
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Ångfartygs AB Strömma Kanal, Skeppsbro n 22. 111 30 Stockholm
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