Välkommen ut!

Häng med Ekoturen, en specialinredd buss för utomhus aktiviteter. Bjud ut medarbetare, kunder, eller andra
som ni vill ge en inspirerande upplevelse i naturen!
Er natur guide är utbildad biolog och bussförare som också kan erbjuda miljö och naturutbildning.

Personalutflykt, kick-off eller en grön paus under konferensvistelsen?
På Ekoturen finns biolog Anette Aspegren-Güldorff som vägleder, utbildar och även kör våra turer. Alla våra
turer fokuserar på upplevelser och upptäckter i naturen. På detta sätt vill vi ge gruppen en bättre förståelse för
sambanden i naturen – och insikt om hur vi själva är en del av den!
Anette skräddarsyr utflykter och program efter era önskemål och till rimliga priser. Här är några exempel på
vad vi kan erbjuda:


Vildmarksvandring
Kombinera hälsa med miljökunskap! Vid Glotterskogen, Fjällmossen, kolmårdsgrottorna och Ågelsjön
finns vandringsleder där vi kombinerar fysisk aktivitet med att studera naturen och samtidigt få en
bestående naturupplevelse.



Svamp tur, tur om Östersjön, pimpelturer m.m
Genom att uppleva naturen praktiskt, så får man en djupare kunskap. Vad ni vill uppleva och lära er
bestämmer ni själva.



Överlevnadsdag i Robinsons anda
Vindskydd, eld, vatten och föda från naturen! Gruppen delas in i två lag som tävlar mot varandra i att
bäst klara en överlevnad. Deltagarna får också lära sig orientera efter naturens tecken och göra egna
vattenfilter. För att ytterligare testa deltagarnas fysiska och psykiska förmåga kan även
tävlingsmoment läggas in under dagen.



Resa genom historiens vingslag
Resan börjar tiotusen år tillbaka i tiden när sista istiden lämnade Norrköping, fortsätter via
hällristningar från bronsåldern vidare till gravhögar från järnåldern och slutligen fornborgsrester från
folkvandringstiden. Vackra vyer och friskvårdande vandring kommer på köpet!



Fiskeäventyr



Våra fiskeutflykter varierar med årstiden. På hösten passar spinnfiske vid Djurön och på vintern är
pimpelfiske på någon lämplig isbelagd skogssjö en skön avkoppling. Under vår och sommar lockar
skärgårdsmiljöerna i Arkösund, Sankt Anna eller Stendörren i Södermanland med fiske och insikter om
havsekologi. Vi talar om fiskeetik, vatten- och miljövård under utflykten.
Under vintertid kan Ekoturen bland annat erbjuda pimpelturer och besök hos Kolmårds tomten.

Pris (exkl moms):
Turgenomförandet samt fram och tillbaka körning debiteras per timme och varierar med tid
och veckodag.
 Vardagar, dagtid (kl 08.00-17.00) 1000 kr/timme




Vardagar, kvällstid (kl 17.00-24.00) 1250 kr/timme
Helger (kl 06.00-24.00)
1500 kr/timme

I turpriset ingår 40 platser med stolsbälten, guidning, aktivitet inkl fältmaterial samt
möjlighet att grilla eller laga mat över eld. Exempelvis gemensamt woka på en stor muurika.
Kostnad för förberedelse samt efter arbete (handla mat, planeringstid av turen m.m), 600
kr/timme tillkommer. Körsträcka debiteras med 275 kr/mil (som en hyra av bussen till
kommun). Priserna gäller för hela 2016.
Välkommen att kontakta mig för mer information eller bokning!

