
EKOTURENS sista 
naturutflykter 2018

HÖSTVANDRING på fjällmossen.
Lördagen den 13 oktober
Häng med på en spännande 
naturupplevelse till vår tysta och vilda 
fjällmossen. Sommaren 2010 gjorde 
Länsstyrelsen i Östergötland den 1a 
naturvårds bränning, vilket innebär att 
många fler arter som är beroende av 
brand nu har lyckats att åter etablera sig. 
Bara vandringen i denna unika natur är en
upplevelse jag varmt rekommenderar. Tag
med egen fika och något eget att grilla.
Bussen avgår från Norrköpings 
bussterminal 9.30 och och vi är åter 
hemma ca 16.30. Pris vid bet. Via 
bankgirot 225 kr/vuxen och 125 kr/barn 
och ungdom t.o.m 18 år.

HAVSÖRINGSSAFARI OCH GÄDDFISKE. 
OBS flyttad till söndagen den 4 
november.  
 Vi kommer att åka ut mot Nävekvarn. På 
resan dit kommer vi göra några stopp vid 
några vattendrag där man vid tur och 
goda förhållande har chansen att få se 

uppvandrande och lekande havsöring.
Sedan åker vi vidare till en laglig plats för 
att fiska gädda. Extra hyra av fiskespön 
(50 kr/spö) måste det förbokas. Vi gör 
upp en lägereld där du kan grilla din egna 
medhavda korv.
OBS; under perioden 15 september-31 
december är det fiskeförbud på 
havsöring vid och intill deras lekvatten.  
Avgår 9.30 från Norrköpings resecentrum
(c3-c6) tillbaka ca 16.30. Pris:200 
kr/vuxen och 100 kr/barn.
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VIKBOLANDSSAFARI. Upplev maten 
längs väg 209.  Den 1/11 (höstlov) FÅ 
PLATSER KVAR
Vi besöker matproducenter som bjuder in
oss till sina gårdar. Vi träffar bl.a. 
hummande alpackor, kor eller 
strutsar, söta kaniner, glada getter och 
kacklande kalkoner. Varje tur är unik, då 
gårdarnas sysslor varierar. Vi törs lova en 
upplevelse för såväl öga som smaklökar. 
Glöm inte kylväskan.

Valla Gårdsmejeri är första stoppet på 
safarin. Här gosar vi med getterna och 
tittar på gårdsmejeriet. Det finns även 
getost och ekologiska kläder till 
försäljning.
Innan vi åker vidare intas fika med 
hembakt som finns att köpa på plats.

Visätter Kalkongård Lunchen intas här, 
måste förbokas och betalas på plats. 
Lunchen innehåller naturligtvis kalkon. 
Alvedsrökt kalkon med potatissallad eller 
hamburgare med strimlad kalkonkött, vad
vi får blir en överaskning. Vi får en 
guidning om hur kalkonproduktionen går 
till och vi får träffa gårdens fina alpackor. 
Innan vi ger oss till nästa gård så kan man 
kan köpa med sig färska & nyrökta 
kalkonprodukter.
Lunch + dricka 100 kr/vuxen och 60 
kr/barn. Måste förbokas.

Vikbolands Struts. Här får vi träffa 
gårdens Strutsar, jordens största nu 
levande fågel, grisar, får, lamor och i 
gårdsbutiken har man möjlighet att hitta 
närproducerade varor och köpa 
eftermiddags fika.
Avfärd 9.30 och åter ca 16.00.   Kostnad 

225 kr/vuxen och 125 kr/barn. Kostnad 
för fika och mat tillkommer och betalas 
på plats, måste förbokas.

GROTTUTFLYKT I KOLMÅRDSSKOGEN   2 
november FÅ PLATSER KVAR
För alla höstlovslediga barn och föräldrar. 
Ta chansen att upptäcka flera av 
Kolmårdens grottor och samtidigt få veta 
hur de bildats och hur de enligt 
folksägner har använts. OBS! Denna 
utflykt kräver att man klarar lite mer 
strapatsrik terräng då vi rör oss på 
bergskanter och i trånga grottor.  Det 
krävs oömma kläder och en god rörlighet
om man vill utforska grottorna. En 
ficklampa kan också komma till pass. Vi 
stannar vid en eldstad, där vi kan äta det 
vi har med oss i vår matsäck.  Avfärd 
klockan 10.00 och hemkomst ca 16.00  . 
Endast 50 kr/vuxen (sponsrad och 
arrangerat av Kultur och Fritid på 
Norrköpings kommun).
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Förr-förra årets NYHET.
Häng med EKOTUREN till Gotland för 
att hälsa på vår mysiga 
Kolmårdstomte från 7/12-9/12. 
SENAST BOKA 7/11

Då jag och säkert flera med mig saknar 
vår härliga Kolmårdstomte, så anordnar 
jag ytterligare en resa till Gotland helgen 
den 7-9 dec.
Vi kommer bo på Scandic Visby hotell 
som ligger strax bredvid färjeläget, med 
gångavstånd in centrum, där den 
traditionell marknaden Medeltida jul 
pågår.
Vi hälsar på i Tomtebyn, där vi förstås 
träffar tomten! Här sätter vi oss runt 
lägerelden och grillar våra medhavda 
korvar. Ta med en termos med varm 
dryck och kläd er varmt!
Färjan och hotellet vill ha en deltagarlista 
innehållande namn och födelsedatum 
ÅR/MM/DAG, så att de kan ta rätt 
pris/passagerare.
I det starkt reducerade priset ingår:  
Bussresa t.o.r Norrköping-Visby + resan 
till Tomtebyn, två hotellnätter inklusive 
frukost, båtresa t/r, med plats i 
aktersalong.

Priset för resan blir: Barn under 3 år  700 
kr/styck, Barn 3-12 år 1000 kr/styck, Barn
13-18 år  1500 kr/styck, Vuxen 2500 kr/st
Vi startar resan från Norrköpings 
resecentrum klockan 16.00 fredagen den
7/12 (ankommer Visby kl. 23.05) och är 
åter tillbaka söndagen den 9/12 ca 
klockan 22.30 (avgår Visby 16.20).
Hoppas att DU vill följa med! O.B.S sista 
bokning och betalnings dag 7/11
Boka och mer information. Ring eller 
smsa Anette på 0702862206 eller mejla 
anette@ekoturen.se 
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Välkommen UT önskar Anette 
på EKOTUREN       

 www.ekoturen.se 
eller ta kontakt med Anette 

på telefon 0702862206
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