
Outdoor Adventures

Datum Date: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7
Tid Time: 9.30-12
Pris Price: 350 SEK (min. 12y) 
Plats Location: Frostavallens parkering

SKOGSBAD I FROSTAVALLEN
Upplev tystnaden och låt naturen komma till 
dig. Vi skogsbadar i naturens alla dofter, ljud, 
synintryck och smaker. Med guiden Marianne 
lär du dig hur du kan nyttja skogen för åter-
hämtning.

Foresth bathing 
Through forest bathing we invite the smells, 
sounds, taste and sight impressions of our  
surrounding sceneary. Enjoy the silence and let  
nature come to you. 

GUIDAD TUR PÅ KANNIBALMUSEEUM
Följ med karismatiska Arnold på en tidsresa 
bland minnen från indianer han har bott med, 
kannibaler han har träffat och udda prylar han 
har samlat på sig från sina resor till 173 länder 
världen över.

Guided Tour at the Cannibal Museum
Join charismatic Arnold on a journey among 
memories of Indians he lived with, cannibals he 
met and odd gadgets he gathered from his travels. 
Arnold have traveled 173 countries all over the 
world.

Datum Date: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7
Tid Time: 13-14
Pris Price: 100 SEK up to 10y, 150 SEK adult
Plats Location: Önneköp 8049, Hörby

TRÄDKLÄTTRING
Välkommen att testa att klättra i träd med rep 
och sele. Ta chansen att prova en annorlunda 
och rolig naturaktivitet. Utmana familjen och 
vännerna! Från 7 år. 

Tree climbing 
Tree climbing with rope and harness.  
An opportunity to try a different and fun nature 
activity in a safe way. Challenge your family and 
friends! From 7 years of age.

Datum Date: 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7
Tid Time: 15-16
Pris Price: 160 SEK
Plats Location: Fulltofta naturcentrum

NATURDETEKTIVEN
Ta på stövlarna (eller gå barfota), vi ger oss ut på  
detektivuppdrag! Vem bor i sjön och strandkan-
ten? Alla blir delaktiva när vi tar en titt under 
Ringsjöns yta. 

Nature detective
Grab your raintboots (or go bare foot) and join us 
in an excursion. Who lives in the lake and on the 
shore? Everyone becomes a participant when we 
have a closer look underneath the surface of lake 
Ringsjön.

Datum Date: 7/7
Tid Time: 10-12
Pris Price: 150 SEK
Plats Location: Jägersbo Camping

PANNKAKSFEST I UTEKÖK
Samlas i uteköket, vispa och grädda och njut 
av eld och rök! Här är alla delaktiva i klurandet 
över hur man gör den bästa pannkakan –  
och inte minst njuter ni alla tillsammans av 
resultatet! 

Outdoor Pancake party
Gather in the outdoor kitchen, whisk and bake and 
enjoy fire and smoke! Figure out together how do 
make the best pancake - and enjoy the tasty result. 

Datum Date: 28/7
Tid Time: 14-16.30
Pris Price: 150 SEK child up to 12 y / 0 SEK adult
Plats Location: Jägersbo Camping

VULKANVANDRING
Följ med på en tidsresa över MittSkånes vulka-
ner. För 180 miljoner år sedan var här allt annat 
än lugnt och spåren syns överallt. Tillsammans 
upptäcker vi landskapets förändring i närtid 
och forntid.

Volcano hike through the forest
Just breath in the beech forest on this guided tour 
around Ulfsbjär, one of the ancient volcanoes in 
the center of Skåne. On this 2,5 hour tour you’ll 
follow the development of the landscape across 
the last 10 000 years.

Datum Date: 8/7, 29/7 
Tid Time: 10-12.30
Pris Price: 90 SEK child up to 12 y, 150 SEK adult
Plats Location: Dagstorpssjöns södra rastplats

Proud partners of Outdoor Adventures in MittSkåne Bokningsinfo: 
www.visitmittskane.se/startsida/naturrika-aventyr

Booking information (ENG): 
www.visitmittskane.se/en/startpage/outdoor-adventures



Outdoor Adventures

ÖRTVANDRING I KARNAS 
BACKE
Upplev läkeörter med alla dina sinnen. En lek-
tion i den naturliga läkekonstens historia och 
nutid. Nyttig örtinspirerad pocnic i det gröna 
ingår. 

Herbal hike
Experience healing herbs with all your senses and 
enjoy a lesson in natural medicine    z    z throug-
hout  
history. A healthy herb-inspired picnic is included.

Datum och tid Date and time: 30/6, 21/7 at 17-19.30 
9/7, 15/7, 30/7 at 10-12.30
Pris Price: 350 SEK
Plats Location: Karnas Backe, Videgatan 1, Hörby

TRÄDGÅRDSVANDRING
Ätliga växter, vilda och odlade. Följ med på en 
spännande vandring i Tilias egen trädgård där 
du får lära dig mer om trädgårdens gömda ätli-
ga skatter.

Hidden treasures in the garden
It is surpricing how many plants in our gardens 
that are edible! Join hortoculturist Eva in a stroll in 
her garden and she will tell you more about these 
hidden treasures, both cultivated and wild.

Datum och tid Date and time: 16/7, 22/7, 30/7 at 
19-20.     12/7, 26/7 at 13.30-14.30
Pris Price: 220 SEK
Plats Location: Tilia Trädgård, Norrto 3742, Hörby

TIDSRESA I BALVAGN
Traktor och vagntur

En guidad natur- och kulturupplevelse  
speciellt anpassad för hela familjen där vi  
upplever djur och natur på riktigt.Med traktor 
och balvagn ger vi oss ut bland markvägar och 
betesmarker för att bland annat hälsa på hos 
kossorna och kalvarna.

Activity available in swedish only.

Datum: 1/7, 21/7
Tid: 17-20
Pris: 360 SEK inkl. picknick 
Plats: Skäpperöd 8190

LÄKANDE ÖRTER OCH DEN 
KLOKA BRÄNNERISTA BENGTA
Kulturvandring

En guidad naturupplevelse kryddad med 
skånsk historia och picknick på fäladen. 
Hör de värdefulla betesmarkernas historia och 
lyssna till den spännande berättelsen om den 
Kloka Brännerista Bengta (1872-1950).

Activity available in swedish only.

Datum: 2/7
Tid: 17-21
Pris: 360 SEK barn (7-15 år),  
         530 SEK vuxen inkl. picknick
Plats: Skäpperöd 8190

SPÅREN AV FOLKET FÖRE OSS
Kulturvandring

En guidad naturupplevelse kryddad med 
skånsk historia och picknick på fäladen.  
Följ med på en resa rakt in i historien där vi 
färdas genom århundradena och besöker 
torpruiner, vångagäre och fossil åkermark.

Activity available in swedish only.

Datum: 25/7
Tid: 11-15
Pris: 360 SEK barn, 530 SEK vuxen inkl. picknick
Plats: Skäpperöd 8190

RIGE BECKEN, PIPER OCH DET 
SVARTA GULDET
Kulturvandring

En guidad naturupplevelse kryddad med 
skånsk historia och förtäring i gamla verkar- 
bostaden från 1705. I natursköna Andrarum 
känner vi historiens vingslag från nordens,  
en gång i tiden, största alunbruk.

Activity available in swedish only.

Datum: 23/7 
Tid: 18-21
Pris: 360 SEK barn (7-15 år),  
530 SEK vuxen inkl. picknick
Plats: Alunbruket 101, Brösarp

Proud partners of Outdoor Adventures in MittSkåne
Bokningsinfo: 

www.visitmittskane.se/startsida/naturrika-aventyr

Booking information (ENG): 
www.visitmittskane.se/en/startpage/outdoor-adventures


