
2018 års program (maj - december)        
FÖRSOMMARVANDRING längs Glansgruvans vandringsled på naturskön och artrik 
plats tisdagskvällen den 22 maj på BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG
Efter ca. 3 km kommer vi till en trevlig rastplats med grillkåta där vi gör upp eld för att grilla 
medhavda korvar eller något annat gott :)
Här kan vi vila en stund och njuta av fågelsång.
Avfärd från Norrköpings resecentrum klockan 17.00 och åter tillbaka ca 21.00. Pris 150 
kr/vuxen och 75 kr/barn.

OST OCH VINPROVNING, med natur och kulturinslag till Valla gårds mejeri.
En nyhet runt denna resa kommer vara att själva provningen kommer att äga rum på Mauritsbergs 
slott där vi även kommer att få en slottsguidad vandring och sedan åker vi vidare till gården där osten 
har blivit tillverkad, så man får chans att bekanta sig med djuren och köpa de goa ostarna.

Tisdagen den 5 juni, fredag 29 juni och 24 augusti. Avfärd:   17.30 och åter 
hemma ca 21.00   Pris:   600 kr/styck.

VIKBOLANDSSAFARI.
Upplev maten längs väg 209.  Den 21/6, 25/6, 15/9 och den 1/11 (höstlov)
Valla Gårdsmejeri: Här gosar vi med getterna och tittar på gårdsmejeriet
Visätter Kalkongård: Se hur en kalkonproduktion går till och vi får träffa gårdens fina 
alpackor.
Vikbolands Struts. 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.

INVIGNING av Ågelsjöns naturreservat
Lördag 9 juni. Avfärd Norrköpings resecentrum klockan 9.30 och åter tillbaka ca 15.30. Den 
klimatsmarta resan är GRATIS.
Då Kultur och fritid på Norrköpings kommun arrangerar och sponsrar turen.

FAMILJEKVÄLL med småkryp i sjön och vackra stenar. Den 20 juni. 
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 gamla bussterminalen och åter tillbaka ca 20.00.

GROTTEXPEDITION för hela familjen i Kolmårdsskogen. 
Den 27 juni.
Endast 50 kr/vuxen (sponsrad och arrangerat av Kultur och Fritid på Norrköpings kommun).
Avresa   kl. 16:30 och åter tillbaka ca 20.00.    



ÖSTGÖTADAGARNA. Följ med på Ekoturens trevliga turer som anordnas under 
bägge dagarna!

1 sept. Söderköpings trakten. 

2 sept. Finspångs trakten

Priset   är endast 225 kr/vuxen och 125 kronor/barn.

EN TUR TILL SVAMPSKOGEN
 Lördagen den 8 september. Avfärd:   10.00-ca 16.00.  Pris  : 225 kr/vuxen och 125 
kr/barn/ungdom t.o.m 18 år

HÖSTVANDRING på Fjällmossen. Lördagen den 13 oktober. 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.

HAVSÖRINGSSAFARIE OCH GÄDD-FISKE på HÖSTLOVET 
Onsdagen den 31 oktober.
Bussen avgår från Norrköpings bussterminal 9.00 och är åter tillbaka ca 16.00.   Pris  :225 
kr/vuxen och 125 kr/barn.

GROTTUTFLYKT I KOLMÅRDSSKOGEN
Höstlovet 2 november.
Avfärd klockan 10.00 och hemkomst ca 16.00. Pris: 225 kr/vuxen och 125 kr/barn.

Förr-förra årets NYHET.
Häng med EKOTUREN till Gotland för att hälsa på vår mysiga Kolmårdstomte i
december 2018. Informationen om exakta tider och datum kommer framöver.
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

Välkommen UT önskar Anette på EKOTUREN       
www.ekoturen.se 

Kontakt: 
e-post: anette@ekoturen.se
 eller ring 0702862206
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