UPPLEV HÄLSINGLAND OCH VÅRT VÄRLDSARV!

13-15 augusti 2018
Följ med och upplev världsarvet Hälsingegårdar i Hälsingland.
Besök på bl.a. tre världsarvsgårdar, två världsarvscenter, ytterligare två hälsingegårdar med
unik historia samt Delsbo forngård i vackra Dellenbygden.

3 575 kr/pers

Catherine Vennberg
Turismutvecklare

Transporttillägg 725 kr/pers

Org.nr: 751228-7520
Lin & Lo Turismutveckling
Gammelsträng 112
820 64 NORRBO

Dag 1:

i Hudiksvall. Se separat program för erbjudna aktiviteter utöver detta dag 1.
Dag 2:

Därefter åker vi vidare till Stenegårds Världsarvscenter (inkl. lunch) för att få

E-mail: catherine@linolo.se

en överblick om världsarvet, sen vidare till världsarvsgårdarna Kristofers i

Hemsida: www.linolo.se

Stene och Bommars i Letsbo. På hemvägen besöker vi den fyrbyggda
hälsingegården Ystegårn i Hillsta. Lokalproducerad middag serveras på

Bankgiro: 611-8129

Ystegårn Café och Bistro, innan bussen tar oss hem till hotellet.

Swift: ELLFSESS
SE679020 0000 0902 29221698

Bokad buss tar oss runt i Norra Hälsingland och vägen mellan Dellensjöarna
- nämnd som Sveriges vackraste väg, där vi besöker Delsbo Forngård.

Tfn: 0730-46 33 02

Iban:

Ankomst, i egen regi till Hudiksvall. Incheckning från 15.00 på Best Western

Dag 3:

Bokad buss tar oss runt i Södra Hälsingland, där vi besöker Trönö gamla
kyrka, Trolldalen och Växbo Lin samt lunch på Växbo Krog - känd för
ekologisk och lokalproducerad mat. Vi avslutar med ett stop på

Godkänd för FA-skatt

världsarvsgården Erik-Anders i Asta, där vi även får en byvandring av Asta
samt granngården Västergården. Dagen avslutas med en föreläsning om den
15-års renoveringen av Erik-Andersgården. Vi är tillbaka ca 16.15 till
Hudiksvall för egen färd hemåt.
I paketet ingår; lokal guide under dag 2 och 3, 2x övernattningar (del i dubbelrum), 2x frukost, 2x lunch
(lokalproducerat), 1x middag (lokalproducerat), guide på respektive besöksmål. Ovanstående pris är inkl. moms och
baseras på grupp 20-35 personer . Transporttillägg under dag 2 och 3: 725 kr/pers som bokas separat.
Enkelrumstillägg: 305 kr/pers/dygn. Specialkost meddelas efter genomförd bokning till catherine@linolo.se.
Bokningsvillkor: Online på www.linolo.se (därifrån omdirigeras du till Visit Glada Hudiks bokningssida)
senast 18 juni (ca 60 dagar före ankomst). Minsta antal är 20 pers för att resan ska genomföras. Max 35 pers.
Betalningsvillkor: Vid bokningstillfället betalas 20% av det totala värdet som anmälningsavgift. Resterande 80% av
beloppet betalas senast 40 dagar innan ankomst.
Resegaranti: Innehavs av arrangör genom Visita AB. Paketet genomförs i samarbete med Anderssons Buss i Ilsbo.
Information: Tel: 0730-46 33 02 eller mail: catherine@linolo.se

Lin & Lo Turismutveckling
Din lokala researrangör och guide i Hälsingland

Tema:

Gårdarna i Hälsingland – 3 dgr

Pris <20 pers:

3 450 kr

Buss <20 pers:

725 kr

