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Guidningar för grupper 2018
Välkommen till park-och trädgårdsstaden Enköping. Vi erbjuder förslag på olika kombinationer av
guidningar. Enköpings prunkande parker, stadsvandringar och Boglösa hällristningar
Enköpings parker, Enköpings museum,
Boglösa hällristningar.
Sällskapet delas i två mindre grupper där ena halvan
stiger ombord på parktåget för en guidad tur genom
Enköpings parker. Under tiden får den andra halvan
en guidad tur genom museets utställningar. Efter
en timme skiftas grupperna. Lunch äts på valfri
restaurang i centrala Enköping. Därefter ges en
guidad tur i hällristningsområdet i Boglösa.
Buss till hällristningsområdet ingår ej i priset. Pris:
160 kronor per person.

Enköpings parker, Enköpings
museum, shopping.
Sällskapet delas i två mindre grupper där ena
halvan stiger ombord på parktåget för en guidad
tur genom Enköpings parker. Under tiden får
den andra halvan en guidad tur genom museets
utställningar. Efter en timme skiftas grupperna.

Lunch äts på valfri restaurang i centrala Enköping.
På eftermiddagen finns det tid för shopping i
de små mysiga butikerna runt Stora torget, på
gågatan eller nere i hamnen. Ta en närmare titt in i
någon park eller fika på något av stans fina kaféer.
Pris: 130 kronor per person.

Stadsvandring och Enköpings parker.
Tillsammans med guide gör gruppen en 45
minuter lång historisk promenad genom stadens
äldre kvarter. Efter turen finns gott om tid för lunch
på valfri restaurang i centrala stan, shopping runt
Stora torget och längs gågatan. På eftermiddagen
erbjuds sällskapet parkvandring till fots eller med
parktåget genom Enköpings prunkande gröna
miljöer. Pris: Guidad stadsvandring och parkvandring
100 kronor per person. Guidad stadsvandring
och tur med parktåget 130 kronor per person.
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Guidningar kombineras med lunch/kaffe och shopping i
butikerna på stan.
		

Detta gäller alla exemplen:

Tips!

Guidningarna genomförs under perioden majoktober. Som grupp räknas minst 20 personer. I
priset ingår enbart kostnad för guidningar. Kväll
och helg tillkommer en extra avgift med 30 kronor/
person. Mat och kaffe kan bokas efter önskemål men
betalning sker till restaurangen/kaféet. Vid bokning
av mat/kaffe tar vi en serviceavgift på 5 procent.
Guidningarna startar från Enköpings
turistinformation, Rådhusgatan 3.

Exempel på fler besöksmål i kommunen är
Fjärdhundraland med sina många mathantverkare,
gårdsbutiker och kaféer. Andra välkända besöksmål
är Härkeberga kyrka med Albertus Pictormålningar,
Grönsöö slott och flera naturreservat, bland annat
Hjälstaviken.

Kontakt och bokning
För information och bokning kontakta
Turistinformationen
0171-62 50 40 eller turism@enkoping.se
www.upplevenkoping.se

I kommunens stora besöksguide finns ännu fler
förslag på spännande besöksmål. Titta gärna på vår
digitala besökskarta:
karta.enkoping.se/besokskartan
För bokning av hela upplevelsepaket se
upplevenkoping.se eller separat infoblad
“Upplevelser i Enköping”

