
FAMILJEKVÄLL med småkryp i sjön och vackra stenar. Den 19 juni.
Ta med hela familjen till denna upplevelserika kväll. Ekoturen kommer att ta er till Lilla 
Älgsjön där vi kommer att håva vattenorganismer och sedan vidare till Drömgruvan där vi 
kommer att hacka vackra mineraler. Vi kommer också att göra upp en eld där man själv kan 
grilla sin medhavda korv.  Då Kultur och fritid på Norrköpings kommun arrangerar och 
sponsrar turen, så blir kostnaden endast 50 kr/vuxen och gratis för barn.
Avresa klockan 16.30 från resecentrum och åter tillbaka ca 20.00.

GROTTEXPEDITION för hela familjen i Kolmårdsskogen. Den 26 juni.
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.
Denna kväll hinner vi inte att grilla så ta med en enklare fika!
Vi kommer att besöka några olika grottor
Endast 50 kr/vuxen (sponsrad och arrangerat av Kultur och Fritid på Norrköpings kommun).
Avresa   kl. 16:30 och åter tillbaka ca 20.00.    

FISKETURER med Citty-fiske under som                     SOMMARLOVSUTFLYKTER– 27/6 och 28/6

 Nävsjön: torsdagen 27/6 klockan 8.00-17.00
 Rist-sjöarna: fredagen den 28/6 klockan 8.00-17.00



Samling vid Cityfiske och sedan gemensam promenad till bussen. Vi åker till sjöarna där 
vi fiskar, håvar (det fiskarna äter) och tittar på det i bussens mikrolupp. Cityfiske har med 
korv som vi gemensamt grillar över vår lägereld. Är ni mer hungriga, så ta med egen 
matsäck. Cityfiske har utrustning att låna ut (måste förbokas vid anmälan). Om vi blir 
många, så är det bra att ta med egen utrustning om du har. Kostnaden är gratis för 
barn/ungdom mellan 6-16 år, då detta är specialsponsrad via ett sommarlovsbidrag som 
Kultur och Fritid står för. För vuxna och barn under 6 år, så kostar det 50 
kronor/person. 
OBS! Bokning och betalning gör ni till Kenneth på Cityfiske på mobilnummer 073-
5530060. Betalas på plats. VÄLKOMMNA

Övriga kommande turer till hösten. Tider och priser för alla turer inte helt färdigt ännu och 
det åter kommer jag med framöver.

 ÖSTGÖTADAGARNA. 7-8 sep. 2019. Inte färdigt planerat ännu.

 Naturutflykt med Teater Pelikanen den 14 september. Mer info kommer framöver.

 EN TUR TILL SVAMPSKOGEN den 15 september. Avfärd:   10.00-ca 16.00.  Pris  : 250 kr/vuxen och 
125 kr/barn/ungdom t.o.m 18 år

 Glotterskogens naturreseervat. 5 oktober. Höst vandring gemensamt med guidning av Mikael 
Burgman från Länsstyrelsen. Avfärd:   9.00-ca 16.00.  Pris  : 50 kr/vuxen och gratis för barn/ungdom
t.o.m 18 år.

 HAVSÖRINGSSAFARI OCH GÄDDFISKE.  19 oktober. Avfärd   9.00 och tillbaka ca 16.00.   Pris  :250 
kr/vuxen och 125 kr/barn.

 Grott-tur. 20 oktober. Avfärd:   9.00-ca 16.00.  Pris  : 50 kr/vuxen och gratis för barn/ungdom 
t.o.m 18 år.

 Häng med EKOTUREN till Gotland för att hälsa på vår mysiga Kolmårdstomte. Datum inte planerade 
ännu.

Välkommen UT önskar 
Anette på EKOTUREN       

MER 
INFORMATION

 www.ekoturen.se eller ta kontakt med Anette via
e-post: 

anette@ekoturen.se, eller ring 
0702862206

http://www.ekoturen.se/
mailto:anette@ekoturen.se

