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Annorlunda
sommaraktiviteter
gondolimalmöärbaraen
avmångaolikaaktiviteter
somstickerut.mendet
finnsettdigertutbudav
annorlundasakerattgörai
sydsverige.kvällsposten
listarettaxplock.

4 Dressinscykling på Österlen och
Romeleåsen. Kliv ombord och
trampa dig igenom naturen på
dressin. Turerna utgår från både
Tomelilla och St Olof. Mer på:
dressin.se, http://www.dressincykling.se

4 Grässlalom Brösarp. Som traditionen bjuder blir det inofficellt SM
i grässlalom i sommar också, 17
juli. Annars är det ganska äventyrligt att bara rulla nerför backarna
också. Mer på: ornahog.se

4 Fladdermussafari. Annorlunda
utflykt på Christinehof med naturguide. Promenad i ekoparken på
kvällstid där fladdermössen står i
fokus för upplevelsen. Mer på
http://blog.visitskane.com/fladdermoss-nattens-skickligaste-navigatorer/

ste gondoljär
doljären har fått testa sina kunskaper under tuffa förhållande.
Efter att ha kört hem gondolen
på släp över alperna la Zapher
gondolen i vatten på Limhamn
och tog sjövägen mot kanalen.
När vinden friskade i tvingades
den nyutbildade gondoljären
söka nödhamn på Ribersborgs
kallbadhus. Den beryktade motvinden i Malmö är ett element
som de venetianska gondoljärerna slipper ta hänsyn till.
Men nu ligger den alltså
tryggt förtöjd i kanalen och tar

emot kärlekspar, turister, Malmöbor eller vem det nu än är
som vill ta en annorlunda färd
på vattnet.

Klassisk klädsel
Zapher Taylor när den klassiska munderingen med randig
tröja, halmhatt och svarta byxor
och håller även i övrigt gondoljärfanan högt med ett glatt
humör och sång. Fast eftersom
det handlar om en gondol i
Malmö behöver det inte nödvändigtvis vara O Sole mio som

slentrianmässigt efterfrågas.
– MY, MY, MY DEEEEELILAH, sjunger Zapher Taylor
med ett klangdjup värdigt en
walesisk tjur.
Zafer Taylor har en bred
repertoar förutom gondolen.
Han gör bland annat surfbrädor
och spelar funk. Han förklarar
att verksamheterna bygger på
en avvägning där han å ena
sidan följer sitt hjärta och å
andra sidan får in pengar till
sitt och familjens levebröd.
Gondolen är ingen kassako

men det är roligt och innebär
att Zafer Taylor får göra nya
bekantskaper.
– Sedan är det bra träning
också. Det här är ett framtidsjobb, hälsa ungdomarna det!
Zafer Taylors gondol är i trafik hela sommaren vid körbart
väder. Gondolen kan ta sex personer ombord och minimiantalet är två. Färden kostar 150 kronor per person för en halvtimme
och 200 kronor för en timme vid
drop in. Mer info på ztsurf.com

HenrikHögström

4 Linbana
i småländsk
urskog.
Little Rock
Lake har så
kallade
ziplines där
besökarna
kan glida
fram över
skogen
med fågelsperspektiv på naturen.
Mer på :www.swedenzipline.com

4 Cykelsafari, Eriksberg Blekinge.
Cykla med guide inne i vilthägnet.
Möjliga spaningar är till exempel
mufflon, visent, vildsvin och hjort.
Mer på www.eriksberg.nu

