UPPLEV SPELMANSSTÄMMORNA I
HÄLSINGLAND!
Följ med på en 4-dagars resa och upplev speltraditionerna i Hälsingland.
Välj mellan Delsbo – Sveriges äldsta, Bjuråker – Sveriges största
eller Norrbo – ”Lillstämman” med svårslagen utsikt.
Boende bekvämt på hotell i Glada Hudik.

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

3 450 kr/pers

Tfn: 0730-46 33 02
E-mail: catherine@linolo.se

(inklusive moms)

Hemsida: www.linolo.se
Bankgiro: 611-8129
Swift: ELLFSESS
Iban:

I paketet, som sträcker sig från middag dag 1 till frukost dag 4, ingår:
Fredag:

Ankomst och middag på hotell i Glada Hudik

Lördag:

Vi tar vägen mellan Dellensjöarna - nämnd som Sveriges vackraste
väg. Längs vägen besöker vi en hälsingegård, bygdemålaren Bror-

SE679020 0000 0902 29221698

Eric utställning – i saga och verklighet och konstutställningar i

Godkänd för FA-skatt

Moviken. Lunch serveras på någon av Avholmsberget med
vidunderlig utsikt. Middag på en av stans restauranger.
Söndag:

Vi börjar med en stadsvandring i Hudiksvall med kunnig guide.
Därefter avresa mot vald spelmansstämma, där vi njuter resten av
dagen av buskspel, uppträdande, lokalproducerad mat m.m.
Middag på en av stans restauranger.

Måndag:

Avresa från Glada Hudik

Paketeterbjudandet gäller 1:a, 2:a och 3:dje helgen i juli 2018.
Lokal guide medföljer dag 2 och 3. Transport ingår ej.
Ovanstående pris baseras på grupper om 30 personer eller fler.
Vid färre antal (min 18 pers) är priset 3 850 kr/pers
Enkelrumstillägg: 285 kr/pers/dygn.
Chaufförs boende och mat är kostnadsfritt.
Lin & Lo Turismutveckling innehar resegaranti genom Visita AB
Bokningsvillkor: Online på www.linolo.se (därifrån omdirigeras du till Visit Glada Hudiks bokningssida)
senast 40 dagar före ankomst. Produkten kan även bokas via mail till catherine@linolo.se
Betalningsvillkor: Vid bokningstillfället betalas 20% av det totala värdet som anmälningsavgift. Resterande
80% av beloppet betalas senast 30 dagar innan ankomst.
Bokning och information: Tel: 0730-46 33 02 eller mail: catherine@linolo.se

Lin & Lo Turismutveckling
Din lokala researrangör i Hälsingland

