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Lördag 11 september
kl 10 -12

Start: Från Hazeliusporten / Skansen
på Djurgården

Banan: Ca 25 km, beräknad tid
ca 3- 5 timmar

Avgift: 50 kr och då ingår SCS:s
nya cykelkarta över Ekoparken

Arrangemanget vänder sig till gammal
som ung, som vill uppleva Ekoparken
längs intressanta och bilfria stråk. Från

Skansen på Djurgården cyklar man
längs uppmärkt bana över Djurgården,
Brunnsviken och Haga. En frågetävling
kring natur och kultur med fina priser
ingår som en röd tråd under färden och
runt banan finns guider som berättar
om de intressanta platser du passerar.

Avslutning vid Stora Skuggan och Na-
turens Hus där prisutdelningen och en
del andra aktiviteter sker. Medtag
lunchkorg för en trevlig dag utomhus.

Arrangörer:
SCS-Stockholmsdistriktet,
Förbundet för Ekoparken,
Henrik Waldenström och

hans guide-team
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