
H ö s t l o v  p å  S i g g e s t a  G å r d  2 6  o k t o b e r  –  3  n o v e m b e r

Äventyrsgolf ,  Fotbol lsgolf ,  Skogshinderbana och Discgolf
Alla våra ordinarie aktiviteter är öppna hela höstlovet. Förutsätt att vädret är med oss såklart. 

Spela vår populära Äventyrsgolf någon gång under veckan. Lämna in ert scorekort i receptionen och var med om en 
utlottning i slutet av veckan. Glöm inte att skriva din ålder på scorekortet.

Barn 65:-, vuxen 85:-, aktivitetsband 130:-/barn, 185:- vuxen.

Träsktrol lst igen bl i r  ref lexst ig

På vår barnsligaste stig hittar du gårdens troll, vi kallar den träsktrollens stig.  
 Under höstlovet och vintern, passa på att ta med dig en ficklampa från receptionen och 

lys på reflexer som leder dig runt på stigen! Gratis aktivitet som är öppen varje dag.

Barnens hinderbana -  NYHET!

På gräsytan mellan parkeringen och ridhuset har vi till i år byggt en lite mindre och enklarare hinderbana för de mindre barn.
 Ta tid, tävla mot kompisarna eller bara lek! Gratis aktivitet som är öppen varje dag.

Odling vid lekstugan

Vid lekstugan mitt på gården har vi under veckan förberett så du kan testa att så och plantera! 
Där finns jord, krukor och krokuslökar som ni kan plantera och ta med hem. 

Varje dag, 60:-/per kruka

Korvgri l ln ing

Sugen på bara nått litet, eller en mysig utelunch med barnen? Köp ditt korvpaket i receptionen och grilla på den stora grillen som 
står vid prispallen mitt på gården. Vi håller grillen varm mellan 12.00 och 14.00, hela höstlovet.

Mata alpackorna

Vi kommer som vanligt erbjuda er att gå in till alpackorna, träffa dem på nära håll och mata dem från era händer. 
Max 10 personer vid varje tillfälle 

Dagligen under höstlovet, 11.00. 60:-/per person, måste anmälas i receptionen.

Ponnyridning

Siggesta Stall erbjuder ponnyridning för de mindre barnen. Lördag och söndag, 2 - 3 november, 12-14. 65:-/swish

Vid frågor, biljetter, information, bokning mm kom till vår reception.


