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Turinformation vandring i Bjurälvens karstlandskap
Heldagstur kl.9-(16)17
Onsdagar juni-september
Övriga dagar kontakta oss. Extraturer (minst 5 personer) kan göras ordnas vid mån av tid.

Historien kring detta område sträcker sig långt tillbaka i tiden, till ett urtidshav för
miljontals år sedan. Där bildades nämligen den kalksten som utgör grunden till detta
unika område. Nu formar vattnet berggrunden till de formationer som väcker
upptäckarglädjen hos de flesta.
Bjurälvens naturreservat angränsar till Korallgrottans naturreservat och tillsammans
utgör de Sveriges mest utpräglade karstområde.
Turbeskrivning
Vi möts vid gården Leipikvattnet. Härifrån vandrar vi 3 km en lättsam vandring på spångad led innan vi
når karstområdet. På vägen berättar guiden om floran och historia kring bygden. Vi når en liten
raststuga och nu har kommit in i karstlandskapet – här börjar äventyret!
Här ser vi doliner, sluk och sifoner där vi ser hur älven försvinner ner och dyker upp på olika platser.
Guiden berättar om områdets unika geologi och fantastiska flora. Vi passerar Isgrottan, Snödolinen och
går igenom Blinda Dalen och ser Bjurälvsgrottan.
Vid lämplig tid och plats stannar vi och avnjuter en lunch baserad på lokala produkter över öppen eld
innan vi vänder tillbaka och vandrar tillbaka mot Leipikvattnet. Lederna är spångade och de branta
partierna försedda med trappor. Turen anpassas självklart efter gruppens förmågor och önskemål.
En fantastisk vandringstur som saknar motstycke!

Plats: Samling vid parkeringen vid gården i Leipikvattnet (se karta nedan).
När: kl. 9.00
Tid: 7-8 timmar
Antal deltagare: 3-15
Förkunskapskrav: Inga
Vandring totalt: 10-15 km
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Vuxen 850 kr
Ungdom (16-19 år) 650 kr
Barn (-15 år) 250 kr
Detta ingår:
- Guide
- Lunch av lokala produkter
- Kaffe/te & kaka

Ta med:
- Mellanmål för en hel dags vandring
- Kläder efter väder
- Bra vandringsskor
- Vattenflaska

Detta kan vara kul att ha med:
- Kamera
- En flora

Svårighetsgrad: Du bör utan problem kunna vandra 10-15 km i lätt-medel terräng.
Vid bokning

Har du någon allergi eller önskar specialkost ber vi dig meddela detta i samband med din
bokning så att vi kan ordna något till dig med. Det är också viktigt att du meddelar om du har
någon sjukdom eller annat som guiden! Bokning sker senast en dag innan utsatt tur, men observera
att det är bra att vara ute i god tid då turerna kan vara fullbokade.

Avbokning

Avbokning ska ske senast 14 dagar innan turens avgång. Nedan ser du kostnader för avbokning:
• Inom 7 dagar – 20 % av bokningen.
• Inom 2 dagar – 50 % av bokningen.
• 1 dag innan avsatt tur debiteras fullt pris.
Om turen måste ställas in på grund av avbokningar av andra gäster, extrema väderförhållanden,
sjukdom eller skada kommer du få full återbetalning. Om du inte kan följa med på grund av sjukdom
får du full återbetalning vid uppvisande av läkarintyg.
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Betalning

Betalning sker innan turens start. Betalning kan ske i förväg med kort i samband med bokning via vår
hemsida, till vårt bankgiro 184-5585 eller via Swish 123 006 35 78. Ni kan också betala hos oss på vårt
kontor (Kaffestugan) i Stora Blåsjön eller på plats via kort, Swish eller kontant. Vill ni betala via
faktura tar vi ut en faktureringsavgift på 30 kr. Meddela oss hur ni vill betala i samband med er
bokning.

Mötesplats

Turen startar på parkeringen vid gården Leipikvattnet (meeting point). OBS! Ej vid huset utan på
parkeringen.
Besök gärna också vårt café och butik Kaffestugan i Stora Blåsjön. Här har vi café med hembakta
bakverk, butik och uthyrning av friluftsutrustning. Handla lokala produkter eller njut av en fika med
fantastisk utsikt. Välkomna!

