
Vill du uppleva och upptäcka Finnskogen med dess

natur och kultur på ett sätt som är få förunnat? Då

kan vi erbjuda dig en vandringmed två personer som

kan förmedla en del av det som finns att upptäcka.

Vi kommer samla på upplevelser, inte kilometer per

dag. Packningen kommer att transporteras mellan

våra nattläger så att fullt fokus kan ligga på upplevel-

serna längs stigen, myren, eller vägen.

Det blir vandringar på 6-10 km per dag i huvudsak i nära

anslutning till Finnskogleden längs stigar och vägar.

En dag kommer vi att förflytta oss med kanot.

Var beredd på en del oförväntade händelser!

Övernattningar kommer att ske i olika enkla stugor

längs vägen.
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Kultur- och naturvandring
med Stig och Kurt 5-9 augusti 2020

Unik vandring på Finnskogen



Om Stig Björkman
Stig är en mångsysslande biolog och gammal parhäst med Kurt. Han är en humanistisk
naturvetare som bl a varit lärare. Relationen människa natur är utgångspunkten. Stigs mål
är att väcka nyfikenhet och ge deltagarna en känsla för naturen.

Om Kurt Eide
En av Finnskogens viktigaste traditionsbärare, inne på sitt 39:e år i Mattila. Kurt har mött
många personer i Mattila och som reseledare. Genom dessa möten har han fått del av
och förmedlat vidare berättelser från dåtid och samtid som har satt avtryck i många per-
soner genom åren. Kurt och Stig brinner för att få dela med sig av Finnskogens rikedomar.

Det praktiska
Vi står för transporter av din huvudpackning mellan övernattningsplatserna. Det du tar
med är sovsäck och eget liggunderlag samt mat för hela turen. En dagturssäck med mat
och vatten är det du själv bär under vandringarna. Du är van att vara ute i naturen och bo
trångt tillsammans med andra under enklare förhållanden. Stig kommer att ha ett samtal
med anmälda deltagare för att se till att var och en skall få en bra upplevelse.

Anmälan
Pris 3900 per person. Max 12 deltagare
Anmälan till boka@mattila.se med namn, telefonnr och mailadress.
Anmälningsavgift 1000 kr till bankgiro 103-6359 (Mattila Fritid)
I Norge bankkonto DNB, nr 7112.05.37479
Slutbetalning senast 2 veckor innan vandringen.
För frågor ring Stig: 070-2287556
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