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Det bubblar och sjuder av
av liv på naturum Vänerskärgården – Victoriahuset!
Nu är sommarmånaden juli här och semestrarna är igång på allvar. På naturum VänerskärgårdenVictoriahuset möter vi nu en härlig blandning av semesterfirare från hela världen. I naturum finns
något för alla åldrar. Kryssa mellan utställningsöarna eller slå dig ner och lyssna till djur och växter
som på sitt lite egna sätt beskriver stort och litet i Vänerskärgården. Under sommaren är utställningen
är öppen varje dag kl 10-18. Bra att veta är att det är fri entré för alla åldrar.
För de som vill vara aktiva under sin ledighet genomför vi dagligen en vandring till Roparudden.
Stigen går längs strandkanten på klippstränder. Här och där stannar vi till och naturumguiden
berättar om hur sjön bildats och om vilka djur och växter som bor och trivs i vårt område. Självklart
finns det ett lugnare alternativ till vandringen. Möt upp vid naturum under morgonen, slå dig ner på
bryggdäcket och lyssna till våra naturumguider. Med Stallviken och Vänerns horisont i bakgrunden
berättar de kort om Vänerskärgården och om bakgrunden till vårt naturum. Senare under dagen finns
det en akademisk kvart för den som är riktigt nyfiken och vill fördjupa sig mer i Vänerskärgården.
Upptäckarglädje och bubbelpirr är ledord för de små. Med håvarna i högsta hugg ger vi oss ut på
småkrypssafari i karpdammen. Här finner vi dykarbaggar, sländlarver och groddjur. Givetvis släpps
alla djuren försiktigt tillbaks i dammen efter vi har undersökt dem noggrant med lupp.

De dagliga aktiviteterna kompletteras av lite längre utflykter under sommaren.
Expedition Djurö
Tillsammans med en naturumguide och tillsyningsmannen Anders Ydergren utforskar du Djurö
nationalpark under en dag. Djurö är en av Sveriges 29 nationalparker. Dess placering ute i Vänern gör
den till en av de mer svåråtkomliga. Dagen startar vid naturum med en kopp kaffe och en kort
introduktion till Vänerområdet och Djurö nationalpark, sedan bär det ut på sjön. Resan ut till Djurö
tar nästan två timmar. Väl framme vandrar gruppen i lagom takt och stannar till där det finns
intressanta fakta och historier att berätta. Naturumguiden har fokus på de växter och djur som kan
hittas här ute. Anders Ydergren följer med på turen och stöttar upp med kunskap han har förvärvat
under sina 23 år som tillsyningsman i nationalparken.
Pilgrimsvandring på Lurö
För dig som lockas av Lurö skärgård finns tre Pilgrimsvandringar runt Lurö i juli och augusti.
Pilgrimsvandringen leds av Mikael Kjell. Samma person som var projektledare för pilgrimsledens
dragning mellan Lidköping och Läckö. Dagsturerna till Lurö bjuder, precis som turerna till Djurö, på
en blandad natur-, historia- och kulturupplevelse.

Turerna sker i samarrangemang med Svenska kyrkan.
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NaturNatur- och kulturpromenad för hjärtat
I sommar vandrar vi för vår egen och för våra nära och käras hälsa! Natur- och kulturpromenaden
slingrar sig i det vackra landskapet mellan naturum och hamnen i Spiken. Vi promenerar i sakta mak
och stanna till och njuter av konst, vacker natur och trevligt sällskap.

Aktiviteten sker samarrangemang med NBV och 1,6 & 2,6 miljoner klubben. Avgiften för startkortet
går till forskning för hälsan. Efter promenaden kan startkortet användas som entrébiljett till Läckö
slott.
För information om aktiviteter vid naturum Vänerskärgården- Victoriahuset kontakta naturums
expedition, tel 0510 – 48 46 60. Här kan du även få hjälp med bokning av camping- och båtplats på
området. Unikt för vårt naturum är att du kan övernatta i huset. På våningen ovanför utställningen
finns 15 vackra hotellrum.

Varmt välkommen - Vi ses i sommar!

naturum.lackoslott.se

naturum@lackoslott.se

0510 - 48 46 60

