Äventyr
för hela
familjen!

30 okt – 1 nov 2021
Härliga höstupplevelser
när lövskogen glöder
ARK56 ÄlskaHöst är tre dagar fulla av
aktiviteter och smakupplevelser i naturen
längs ARK56 i Karlshamn, Ronneby och
Karlskrona. Cykla, vandra, eller spring
– gå på skattjakt, pröva på fiske, upptäck
spännande historia, skåda efter fåglar
eller lär dig hur du överlever i naturen.
En hel massa spännande saker - några
lite lugnare, andra mer fartfyllda. Kom
själv, med kompisar eller familjen och
upptäck en massa nya platser eller lär
dig saker du kanske inte visste innan.

Program

SÖNDAG, 31 OKT

Alla aktiviteter är helt gratis!
För fullständig information, besök
www.ark56.se/älskahöst
Extra barnvänligt

LÖRDAG, 30 OKT
8.00
- 18.00

Halloweek
med massor
CHECK!
av mysrys
Dragsö Camping

10.00
- 12.00

Guidad tur.
Upplev laxens
CHECK!
liv, fiske och
Mörrumsån
Laxens Hus,
Mörrums Kronolaxfiske

ANMÄLAN
KRÄVS!

10.00
- 17.00

Mountainbiking
och vandring
CHECK!
längs
Kohageleden
Outdoor Eriksberg

11.00
- 16.00

Historisk
skattjakt i
CHECK!
Kristianopel
Café Sött & Salt,
Kristianopel

13.00
- 15.00
ANMÄLAN
KRÄVS!

16.00
- 20.00

Guidad tur.
Upplev laxens
CHECK!
liv, fiske och
Mörrumsån
Laxens Hus,
Mörrums Kronolaxfiske
Pumpafestival
med massor
av spännande
aktiviteter
Wämöparken
Karlskrona

8.00
- 18.00

Halloweek med
massor av mysrys
Dragsö Camping

CHECK!

09.00

Guidad tur på
Torhamns fågelstation
Torhamns udde

CHECK!

Runseeing i historisk
miljö på vackra Skärva
Skärva, Karlskrona

CHECK!

10.00
ANMÄLAN
KRÄVS!

10.00
- 12.00
ANMÄLAN
KRÄVS!

10.00
- 17.00

Mountainbiking och
vandring längs
Kohageleden
Outdoor Eriksberg

CHECK!

11.00
- 16.00

Historisk skattjakt
i Kristianopel
Café Sött och Salt,
Kristianopel

CHECK!

11.00
- 16.00

Höstpyssel och
tipspromenad
Kafé Måsen,
Torhamn

CHECK!

11.00
- 14.00

Scouterna lär dig
knopar och hur du
överlever i naturen
Badplatsen,
Järnaviks camping

13.00
- 15.00

Guidad tur. Upplev laxens
liv, fiske och Mörrumsån
CHECK!
Laxens Hus,
Mörrums Kronolaxfiske

ANMÄLAN
KRÄVS!

CHECK!

Guidad tur. Upplev laxens
liv, fiske och Mörrumsån
CHECK!
Laxens Hus,
Mörrums Kronolaxfiske

13.00

Berättelsen om ryska
ubåten U137 som gick
på grund
Kafé Måsen, Torhamn

CHECK!

CHECK!

MÅNDAG, 1 NOV
8.00
- 18.00

Halloweek med
massor av mysrys
Dragsö Camping

11.00

Vad gör djuren på vintern?
Naturum, Ronneby
CHECK!
Brunnspark

12.00

Runseeing i historisk miljö
på vackra Skärva
Skärva, Karlskrona

CHECK!

Upptäcksvandring på
Ekorrestigen
Naturum, Ronneby
Brunnspark

CHECK!

13.00

CHECK!

Ät och
fika
Flera caféer och
restauranger längs
ARK56 har öppet
under ÄlskaHöst.
Mer info: ark56.se/älskahöst
Restaurang Havsviken, Dragsö
Öppet lör–sön 12–14.30, mån–fre
11.30–14.30. Halloweenbuffé:
29 oktober – 1 november, kl 17–21
Outdoor Eriksberg
Öppet 30–31 oktober, 10–17
Korvgrillning 31 oktober, kl 12–15
Café Sött & Salt, Kristianopel
Öppet 30–31 oktober kl 11–16

Alla
aktiviteter
är gratis!

Restaurang Kronolaxen, Mörrum
Öppet 30–31 oktober kl 12–15
Kafé Måsen, Torhamn
Öppet 31 oktober, kl 11–16
Wärdshuset Kaffestugan,
Wämöparken Karlskrona
Öppet 30–31 oktober, kl 11–20

Läs mer om alla aktiviteter på
www.ark56.se/älskahöst
Du kan också ladda hem vår mobilapp ARK56 där du
hittar alla aktiviteter och info om eventet, detaljerade
kartor och mycket mer - helt gratis

Följ @ark56sweden på Instagram och Facebook
- tagga din upplevelse med #ark56 och #ÄlskaHöst.

Få ett märke för
varje aktivitet
du deltar i
Visa ditt märke på något av
matställena ovan och få något
gott. Samla minst tre märken
och få chansen att vinna fina
priser! (Läs mer på sista sidan)

Samla
märken
och få
något gott
Länkade kustleder
i ett UNESCO
biosfärområde

Varje gång du deltagit i en aktivitet, får
du ett märke som du klistrar in i denna
folder. Märket ger dig något litet extra hos
de restauranger och caféer som är med i
ÄlskaHöst. Bara visa upp foldern med dina
inklistrade märken när du beställer.

www.ark56.se

Vinn fina priser
Får du ihop tre eller fler märken i din
folder, kan du vara med i utlottningen av
fina priser. Ta ett kort på din folder med
inklistrade märken och maila bilden till
team@ark56.se senast 4 november.
Besök www.ark56.se/älskahöst
för fullständiga tävlingsregler

Första pris:
Ett fiskehelgspaket för 2 personer i
Svalemåla stugby (värde 3000 kr)
Andra pris:
Ett presentkort på kanot- eller
kajakpaddling hos Paddelkompaniet
(värde 500 kr)
Tredje till femte pris:
Ett t-shirt från ARK56 (värde 150 kr styck)

