En af vores populæreste aktiviteter som alle kan
deltage i uanset forkundskaber eller alder
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Sommer-firmatur, vi har årets bedste
og smukkeste! Det smukke Kullaberg
i Skåne, blot 1 time fra Helsingør.
Kullabergs naturreservat er smukt og meget varieret med skov, stejle skrænter og fantastiske udsigter over
Øresund og Kattegat. Denne tur tager dig langs Kullabergs sydlige klippeside gennem fantastisk smuk natur.
Stop ved imponerende grotter, adrenalinkick med rapelling ned fra et af de smukkeste steder på Kullaberg
og frokost i vildmarkens tegn. Vi afslutter dagen med en marsvin-safari i vores RIB-både. Sejlturen udgår fra
Mölle Havn, og vi sejler langs kysten, hvor vi ser den betagende natur fra havsiden.

Samling i Mölle/Kullaberg

Rapelling

Ankomst/samling i Mölle/Kullaberg. Vi er klar til
at tage imod dig og efter en kort velkomst og
briefing om dagen, sætter vi i gang!

I forlængelse af den guidede natur- og grottevandring sætter det rigtige eventyr i gang!
Der, hvor Kullaberg er smukkest, prøver vi iført
klatreudstyr at rapelle ned fra klipperne. Ingen
går upåvirket fra denne oplevelse! Alle kan
deltage uanset alder og forkundskaber.

Natur- og grottevandring
Vi følges ad til Kullens fyr, hvor vi til fods begiver
os ud langs den sydlige side af Kullabergs
fantastiske natur og imponerende grotter.
Vandringen går over sten og ind imellem i
lidt krævende terræn, delvist udenfor stierne.
Gode vandre sko anbefales.
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Vildmarks frokost
Vi fylder energi på med en sund, god og lækker vildmarksfrokost,
som serveres i det fri!

Marsvin-safari:
Vi begiver os til Mölle Havn, hvor RIB-bådene venter. Vi sejler
nu på en smuk safari rundt om Kullabergs naturreservat, og de
klipper, som du tidligere rapellede ned fra, ser du nu fra havsiden.
Nyd naturen, den er åndeløs smuk! Vi spejder hele tiden ud over
havet i jagten på at se de fine små marsvin, som der findes så
mange af her ved Kullaberg. Undervejs tager vi et par stop, hvor
vi fortæller om Kullabergs natur.

Eller ønsker I mere fart over feltet?

Højhastigheds-RIB-båds-safari

Tak for i dag!

Marsvin-RIB-båds-turen kan naturligvis opgraderes til en noget
mere adrenalinfyldt og højhastighedstur, hvis I ønsker mere fart
over feltet. Samme tur som marsvinsafarien, men med højere
hastighed og højere adrenalinniveau. Undervejs sænker vi
farten et par gange og fortæller om Kullabergs natur. Evt. kan
RIB-bådsturen forlænges til de kontroversielle kunstværker
Nimis og Arx.

Vi afslutter dagen med en “fika” (kaffe/the og
hjemmebagt kage), inden vi siger tak for i dag!
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Ca. tid: 5-6 timer
Vi kan naturligvis ændre på indhold og
aktiviteter således at det passer præcist til jer.
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