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Följ med till Björkön i höst - med
avgiftsfria och subventionerade båtturer
I höst har du möjlighet att åka båt och besöka pärlan mitt i Hjälmaren naturreservatet Björkön. Från kajen vid Naturens hus avgår turerna ut till
Björkön och tar ca 40 minuter.
Invigning 11 september – avgiftsfria båtturer
Björkön är Örebros nyaste naturreservat och invigs den 11 september. Då blir
det lite extra festligt och vi erbjuder tre avgiftsfria båtturer från kajen vid
Naturens hus till Björkön. Under dagen har du möjlighet att delta i en guidad

tur på ön och det blir även en invigningsceremoni på förmiddagen. Vi bjuder
på lättare förtäring.
Begränsat antal platser. Du bokar din plats hos M/F Sirena här.
Turlista 11 september. Avgång från kajen vid Naturens hus:
Kl. 09.00, 10.30 och 12.15
Turlista 11 september. Avgång från Björkön:
Kl. 11.30, 13.10, 15.00 och vid behov kl 16.30
Björködagarna
Under fyra lördagar efter invigningen kommer det gå turer till ön som
subventioneras av Örebro kommun, de så kallade Björködagarna.
Begränsat antal platser. Du bokar din plats hos M/F Sirena här.
Turlista Björködagarna. Avgång från kajen vid Naturens hus:
18 september kl 09.30 och 12.30
25 september kl 09.30 och 12.30
2 oktober kl 09.30 och 12.30
9 oktober kl 09.30 och 12.30
Turlista Björködagarna. Avgång från Björkön:
18 september kl 11.30 och 15.30
25 september kl 11.30 och 15.30
2 oktober kl 11.30 och 15.30
9 oktober kl 11.30 och 15.30
Prislista Björködagarna
0-12 år: 0 kr (Gäller barn med betalade vuxen.)
0-17 år: 40 kr
Äldre än 18 år: 80 kr
Bra att veta
Terrängen på Björkön är bitvis besvärlig, vilket gör att det inte är ett lämpligt
besöksmål med barnvagn, om du är rullstolsburen eller har svårt att gå. En
markerad led finns på ön som är ca 3,5 km samt nybyggda grillplatser med
vindskydd samt en vedbod och utedass. På ön går även runt 100 får fritt och

betar. Läs mer om Björkön här
Fortsätt följ de allmänna råd, rekommendationer och eventuella anvisningar
under båtfärd som finns i och med pågående coronapandemi.
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