
Inlandsbanan & Höga Kusten

BESKRIVNING

Inlandsbanan & Höga Kusten

6 dagar

En spännande resa genom Sveriges orörda vildmark.

Vi åker tåg på den vackraste sträckan av den klassiska

Inlandsbanan.

På Jamtli Historieland förflyttas vi bakåt i tiden på ett

levande sätt.

Vi utforskar det vacka Höga Kusten och avslutar med

ett besök på Mackmyra Whiskyby.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1.580:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

sex. Utflykter enligt programmet. Entré till Jamtli

Historieland, tågresa på Inlandsbanan, rundvisning på

Mackmyra destilleriet. Moms samt reseledare.

 

 

 



Dag 1 Hemorten - Mora

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra

Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi gör uppehåll för kaffe och lunch längs vägen och

passerar sedan Motala och Örebro innan vi på kvällen når Mora. Här skall vi bo på Hotel Kung Gösta. (Den 16/7 bor vi

på Bishop Arms Hotel.) Efter middagen lockar kanske en promenad längs Siljans strand. Cirka 62 mil.

Dag 2   Mora - Östersund

Färden ställs efter frukost från Mora in i Jämtland upp till Storsjön. Nu får vi hålla ögonen öppna efter det beryktade

Storsjöodjuret på vägen upp till hela Sveriges vintersportstad Östersund. På eftermiddagen besöker vi Jamtli

Historieland med ett 60-tal hus i olika gårdsmiljöer. På sommaren flyttar här in människor och djur som gör att

besökaren på ett spännande och levande sätt förflyttas bakåt i tiden och resulterat i att Jamtli 2013 blev utsedd till årets

museum. Här har vi gått om tid att se oss omkring innan middag och övernattning väntar på Hotel Östersund. Cirka 33

mil.

Dag 3  Östersund - Sollefteå

Vi tar en tidig frukost för att sedan bege oss till Stationen i Östersund där vi avreser med Inlandsbanans legendariska

tåg. Utanför fönstret ser vi den vackra vildmarken passera revy. Skogar, sjöar och myrar och kanske några djur förgyller

vår färd in i Lappland-mystikens och äventyrens landskap. Lagom till lunch är vi uppe i Vilhelmina. Här möter vår buss

upp. Trähusen i den lilla kyrkstaden mitt i centrum bildar en oas i detta annars ganska moderna samhälle med ett rikt

natur- och kulturliv. Här gör vi en promenad och tittar in i Risfjälls Sameslöjd som är en av landets främsta slöjdare. Vi

följer sedan Ångermanälven ut till Höga Kusten där bergskedjan möter havet i en fantastiskt vacker kontrast. Vi stannar

idag innan vi kommer ut till havet i Sollefteå. Här väntar middag och två övernattningar på Hotell Hallstaberget. Cirka 44

mil.

Dag 4  Höga Kusten

I dag väntar en heldag i det vackra Höga Kusten området. Vi tar oss runt på slingriga vägar som erbjuder storslagen

utsikt. Det starka kontrasterna i landskapet sedan landhöjningen efter inlandsisen är speciellt märkbart när man åker ut

till Nordingrå som kallas hjärtat i Höga Kusten och som lockat många konstnärer hit. Det ges tillfälle både av att njuta av

naturen, pittoreska fiskebyar samt finnas möjlighet att köpa lokalt tillverkad surströmming och tunnbröd under dagens

utflykt. Naturligtvis beundrar vi även Höga Kusten bron, som är en av världens längsta hängbroar och kallas för Sveriges

Golden Gate.

Dag 5  Sollefteå - Eskilstuna

Efter frukost går färden söderut. Vi följer kusten via de trevliga städerna Härnösand, Sundsvall och det glada Hudiksvall.

Vi fortsätter sedan ner till Mackmyra whiskyby utanför Gävle här får vi en rundvisning på det omtyckta whiskydestilleriet.

Man startade upp 1999 och har redan blivit ett stort namn och vunnit flera priser. Efter besöket . söker vi oss inåt landet



och färden går förbi Västerås ner till Eskilstuna. Här bor vi vår sista natt tillsammans på Best Western Plaza Hotel. Om

man orkar rekommenderas en promenad på kvällen ner till Rademachersmedjorna. 

Cirka 50 mil.

Dag 6  Eskilstuna - Hemorten

Resan fortsätter genom sommarfagra mellansvenska bygder vid Norrköping går vi på E4 och fortsätter genom Östgöta

slätten till vackra Vättern och in i Småland. Med uppehåll för lunch och kaffe når vi åter Skåne på kvällen. Med oss i

bagaget har vi massor av vackra vyer och underbara upplevelser. Cirka 46 mil.

HOTELLFAKTA
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