
Dagpaket - Kräftfi ske i sjön Viken, Karlsborg
Fiska kräftor från båt bland kobbar och skär, njut av naturen och den svenska sensommaren i Göta 
Kanals farvatten. Vikens lustgård har mycket att erbjuda av naturupplevelser.

Har du tur kan du få se bävern arbeta, älgen simma, eller lommen ge ljud. Fiskgjusen och hägern trivs också här. Vi agnar 
på kräftburarna och lägger ner dem i Vikens vatten. I väntan på att kräftan ska krypa in i sina burar kan man både plocka 
svamp och bär i den trolska John Bauerskogen.

Vi äter en picknick/grillar med råvaror från Gräskärrs Vilt och andra lokala leverantörer. En guide berättar historiken och 
mystiken kring kräftan. En naturstig med frågor genomförs.

Ge bort en oförglömlig naturupplevelse med kräftfi ske som du själv haft som barn, dela den med företaget eller dina 
vänner…

Dagpaket ca 3 tim; förmiddag eller eftermiddagsprogram, dagtid 10-13 samt 15-18 fre, lör: 4,5, 11, 12, 25, 26 augusti 2017
• Välkomstkaffe vid Göta Kanals inlopp i Monäs med genomgång av program.
• Guiden berättar om kräftan och dess historia, om sjön Viken, hur kräftfi sket går till.
• Roddbåtar som rymmer fyra personer i varje båt. Flytvästar delas ut.
• Kräftfi ske där alla får vara med och agna betet, utsättning av burarna och sedan ta upp dem ur vattnet. 
 Det är cirka 20 burar på lina per/båt.
• Picknicken intas på stranden eller vid öppen eld.
• Frågepromenad längs Naturstigen.
• Avslutning med prisutdelning och fångstredovisning.
• Tillfälle att köpa med sig levande eller frysta kräftor hem.
• Pris 850 kr till privatperson. Max 16 personer.

Ta på er kläder och skor/stövlar efter väder. Vid sämre väder fi nns regnskydd. Vägbeskrivning och parkeringsanvisningar 
fås vid bokning. För grupper/företag kan andra datum även vara aktuella.
Vänligen notera ev. allergier. Alkoholtillstånd fi nns ej. Vi är miljövänliga.

Braxmaviken Gård
546 92 Mölltorp

För mer info och bokning:
Telefon: 0706 32 10 33, 0505 420 30 
info@braxen.se • www.braxen.se


