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Priser för gruppbokningar 2018
För dig som vill boka en guidad tur i parkerna erbjuder Enköpings turistinformation
parkguidningar för grupper till fots eller med parktåget.
Du leds genom flera parker av en av våra
duktiga parkguider. Start och avslutningsplats
anpassar vi efter ditt önskemål. Om inget särskilt
önskemål finns så rekommenderar vi att starta
vid Turistinformationen, där det finns toaletter
och en liten souvenirshop. Avslutning kan ske i
Drömparken, som är den mest kända och mest
spektakulära parken och som passar bra att hålla
finalen i.

Välj mellan en eller två timmars guidning.
På den kortare guidningen promenerar du en knapp
kilometer genom 5 parker. Guiden berättar om
parkernas olika karaktär, om bakgrund och syfte med
de olika parkerna. Du får berättat för dig om växterna
och om skötsel och underhåll. Den korta guidningen
passar bra om gruppen är allmänt intresserad och
om det passar att gå en lite kortare promenad.

Den längre parkguidningen är en promenad
på cirka 2 kilometer då du hinner uppleva 10
parker. Du får veta mycket om de olika växterna,
om anläggning och om skötsel och underhåll.
Guidningen kan anpassas efter ditt önskemål och
kan inriktas på till exempel perenner, magnolia,
träd eller anläggning. Guidningen leds av en
trädgårdskunnig guide med stor erfarenhet av
arbetet i Enköpings parker. Den längre guidningen
passar grupper som har stort intresse av trädgård
som exempelvis trädgårdsföreningar, företag
och arbetsplatser i trädgårdsbranschen eller
trädgårdsutbildningar.

Vid båda guidningarna till fots ingår ett kit med
material bestående av broschyr om Enköpings
parker, karta över staden med parkernas läge och
ett häfte med växtförteckningar och planer.
Båda rundorna är tillgänglighetsanpassade och
du kommer fram med rullstol och permobil. Vi
använder högtalare om gruppen är större än
tio personer. De flesta gathörn och passager är
markerade med taktila plattor och pollare för att
underlätta för synskadade.

•
•

Pris för en timmes guidning: 70 kronor/person,
minst 20 personer i gruppen.
Pris för två timmars guidning: 100 kronor/person,
minst 20 personer i gruppen.

Är gruppen större än 45-50 personer så delar vi
gruppen på två guider.
För guidning kväll efter klockan 18 och helg
kommer ett tillägg på 500 kronor för hela gruppen.

Parktåget
Guidad tur med minitåg genom stadens parker. Start
och avslutningsplats anpassar vi efter ditt önskemål.
Om inget särskilt önskemål finns så rekommenderar
vi start och slut vid Turistinformationen på
Rådhusgatan 3, där det finns toaletter och en liten
souvenirshop.
På turen får du möjlighet att uppleva de allra flesta
utav stadens alla parker. Beroende på årstid och
blomning läggs turen så att du får uppleva det
som just för tillfället är som vackrast. På två ställen
görs det stopp och du erbjuds att kliva av tåget för
att komma närmare växtligheten och då också få
möjlighet att ställa frågor till guiden. Turen tar cirka
1,5 timme.
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Vid bokning av två turer efter varandra om gruppen
är större än 25 personer eller om gruppen föredrar
en kortare tur kan en timmes tur vara lämplig. Då
behöver inte tåget göra stopp för avstigning under
turen.
Parktåget tar maximalt 23-26 personer beroende på
hur trångt man vill sitta. Om gruppen är större och
behöver fördelas på två turer rekommenderar vi att
den väntande gruppen gör någonting annat som till
exempel fika på något utav stans kaféer, shoppa på
stan, besöka Westerlundska gården eller Enköpings
museum.

•

Pris för 1 timmes tur med parktåget: 2 000 kronor

•

Pris för 1,5 timmes tur med parktåget 2 600 kronor

För båda guidningarna gäller ett tillägg kväll efter
klockan 18 och helg på 500 kronor för hela gruppen.

Välkommen att ta kontakt med oss på
Turistinformationen 0171-62 50 40 eller direkt med
parkguidningsverksamheten på 0171-62 53 50

Enköpings turistinformation
Rådhusgatan 3
turism@enkoping.se
upplevenkoping.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
Facebook, Enköpings turistinformation
Instagram, Enköpings parker

