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HÖSTLOV PÅ UDDEN!



VÄLKOMMEN TILL 
ETT FULLSPÄCKAT 

HÖSTLOV!
 

På naturum Ottenby blir ditt höstlov extra 
spännande. Vi bjuder på spontana säl- och 

fågelskådningsturer. Dessutom väntar                
ringmärkningsguidningar, sagostunder                

och artbingo. Vi har öppet dagligen mellan 
klockan 11 till klockan 16 från den 27 oktober 

till den 4 november. Varmt välkomna!

HÖSTLOV  
LÖRDAG 27 OKTOBER
                                    
OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar 
och sälar tillsammans med vår 
guide. Vi berättar mer om fyren 
och den spännande historien runt 
fyrbyn. 

50 kr/vuxen, gratis för barn (upp 
till 16 år i vuxens sällskap)

SKÅDA MED NATURUM KL 11
Naturums personal visar upp 
fåglar och sälar för förbipasserande besökare. Drop in! Gratis!  
Anmäl ditt intresse inne på naturum. 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

SKÅDA MED NATURUM KL 14
Naturums personal visar upp fåglar och sälar för förbipasse-
rande besökare. Drop in! Gratis. Anmäl ditt intresse inne på 
naturum. 

SAGOSTUND OCH BARNAKTIVITETER PÅ NATURUM KL 15
Vi samlas i läshörnan inne på naturum och läser sagan om 
den höjdrädda örnen Örjan. Vi testar också naturums art-
bingo och ser om vi kan klura ut vilka fåglar som har vilken 
typ av näbb och varför.  På naturum finns också en tipspro-
menad för den som vill testa sina kunskaper. Gratis! 

SÖNDAG 28 OKTOBER

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar och sälar tillsammans med 
vår guide. Vi berättar mer om fyren och den spännande 
historien runt fyrbyn. 

50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

Dessutom finns det en artbingo och en tipspromenad att 
prova på inne på naturum.  Fina priser i potten!



MÅNDAG 29 OKTOBER
                                    
OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar och sälar tillsammans med 
vår guide. Vi berättar mer om fyren och den spännande 
historien runt fyrbyn. 

50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

Dessutom finns det en artbingo och en tipspromenad att 
prova på inne på naturum.  Fina priser i potten! 

TISDAG 30 OKTOBER

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar 
och sälar tillsammans med vår 
guide. Vi berättar mer om fyren 
och den spännande historien 
runt fyrbyn. 

50 kr/vuxen, gratis för barn (upp 
till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING  KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn

SKÅDA MED NATURUM KL 12
Naturums personal visar upp fåglar och sälar för förbipasse-
rande besökare. Drop in! Gratis!  Anmäl ditt intresse inne på 
naturum. 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Gratis!

RINGMÄRKNINGSGUIDNING  KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn

SKÅDA MED NATURUM KL 14
Naturums personal visar upp fåglar och sälar för förbipasse-
rande besökare. Drop in! Gratis. Anmäl ditt intresse inne på 
naturum. 

SAGOSTUND OCH BARNAKTIVITETER PÅ NATURUM KL 15
Vi samlas i läshörnan inne på naturum och läser sagan om 
den höjdrädda örnen Örjan. Vi testar också naturums art-
bingo och ser om vi kan klura ut vilka fåglar som har vilken 
typ av näbb och varför.  På naturum finns också en tipspro-
menad för den som vill testa sina kunskaper.  Gratis! 

ONSDAG 31 OKTOBER

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar och sälar tillsammans med 
vår guide. Vi berättar mer om fyren och den spännande 
historien 
runt fyrbyn. 

50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING  KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn



SKÅDA MED NATURUM KL 12
Naturums personal visar upp fåglar och sälar för förbipasse-
rande besökare. Drop in! Gratis!  Anmäl ditt intresse inne på 
naturum. 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis!

RINGMÄRKNINGSGUIDNING  KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn

SKÅDA MED NATURUM KL 14
Naturums personal visar upp fåglar och sälar för förbipasse-
rande besökare. Drop in! Gratis. Anmäl ditt intresse inne på 
naturum. 

SAGOSTUND OCH BARNAKTIVITETER PÅ NATURUM KL 15
Vi samlas i läshörnan inne på naturum och läser sagan om 
den höjdrädda örnen Örjan. Vi testar också naturums art-
bingo och ser om vi kan klura ut vilka fåglar som har vilken 
typ av näbb och varför.  På naturum finns också en tipspro-
menad för den som vill testa sina kunskaper.  Gratis! 

TORSDAG 1 NOVEMBER 

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar och sälar tillsammans med 
vår guide. Vi berättar mer om fyren och den spännande 
historien runt fyrbyn. 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

Dessutom finns det en artbingo och en tipspromenad att 
prova på inne på naturum.  Fina priser i potten.

FREDAG 2 NOVEMBER

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar och sälar tillsammans med 
vår guide. Vi berättar mer om fyren och den spännande 
historien runt fyrbyn. 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

BLAND KNUBBSÄLAR OCH KUNGS-
FÅGLAR  KL 14
Hur länge kan en knubbsäl hålla andan? 
Och varför blir fåglarna så mycket tjock-
are innan de ska flytta? Följ med natur-
guiden Pav Johnsson på en familjeguid-
ning ut i sälarnas och flyttfåglarnas 
spännande värld. Vi spanar på fåglarna 
på udden och lär oss mer om både fåglarnas och sälarnas liv. 

75 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxens sällskap

EN TUR 
FÖR HELA 
FAMILJEN!



LÖRDAG 3 NOVEMBER

PÄRLBAND ÖVER HAVET KL 08
Följ med naturguiden Gösta Fri 
   berg till havsbandet. Här spanar      
   vi på de sjöfågelarter som pas-
   serar. Med hjälp av repetitions
   pedagogiken lär vi oss mer om  
   ändernas värld. 

75 kr/vuxen, gratis för barn (upp 
till 16 år i vuxens sällskap)

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar och sälar tillsammans med 
vår guide. Vi berättar mer om fyren och den spännande 
historien runt fyrbyn. 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

VISNING AV NATURUM KL 13
Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

Dessutom finns det en artbingo och en tipspromenad att 
prova på inne på naturum.  Fina priser i potten.

SÖNDAG 4 
NOVEMBER

OTTENBYGUIDNING KL 10
Följ med ut och spana efter fåglar 
och sälar tillsammans med vår 
guide. Vi berättar mer om fyren 
och den spännande historien runt 
fyrbyn. 
50 kr/vuxen, gratis för barn (upp till 16 år i vuxens sällskap)

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 11
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

VISNING AV NATURUM KL 13

Hur är det att flytta som en ladusvala? Naturums personal 
visar er runt inne på naturum. Vi provar bland annat vår flytt-
simulator! Gratis! 

RINGMÄRKNINGSGUIDNING KL 13
Hur går det egentligen till när man fångar och ringmärker 
fåglar? Följ med in på Ottenby fågelstation. 

65 kr/vuxen och 45 kr/barn 

Dessutom finns det en artbingo och en tipspromenad att 
prova på inne på naturum.  Fina priser i potten.



WWW.NATURUMOTTENBY.SE                                             
OTTENBY 401, 386 64 DEGERHAMN 0485-66 12 00                                         

VÄLKOMMEN TILL                              
NATURUM OTTENBY!

Naturen är ett äventyr – och det börjar här!  
I Sveriges 33 naturum får du kunskap,       
inspiration och tips för att uppleva land-
skapet runt omkring på bästa sätt.  

Välkommen in för att ta dig ut!


