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Resa till Höga Kusten 16.8 – 21.8.2020                   

Finlands svenska hembygdsförbund 
 

Välkommen med på förbundets sommarresa till världsarvet Höga Kusten! 

 

Under 20 000 år har naturens krafter format ett dramatiskt landskap med världens högsta 

kustlinje - och gett oss upplevelser och vyer utöver det vanliga. Vyer som gör dig andlös. 

Höga Kusten är välkänd för sin natur och dramatiska landskap. Under resan får vi förutom 

fantastisk natur också ta del av intressant historia. På programmet finns spännande 

besöksmål som järnbruk, vattenfall, fiskehamnar och en museiby. På denna resa får du 

uppleva samma världsnaturarv från två olika sidor och beundra deras alldeles olika natur! 

 

Söndag 16.8 

Friman Resors buss samlar upp resenärer enligt senare fastställd tidtabell och rutt. 

Silja Lines m/s Baltic Princess avgår kl. 20:15 från Åbo, fönsterhytter.  

 

Måndag 17.8 

Ankomst till Stockholm kl. 06:10. Resan går genast norrut med ett stopp för frukost i 

Uppsala. Färden fortsätter till Järvsö där vi har ett längre stopp med rundtur i sällskap med en 

guide, lunch och besök på Lill Babs museum och Stenegård. Stenegård i Järvsö är ett av 

Hälsinglands mest välkända och omtyckta besöksmål. På kvällen anländer vi till Kramfors där 

vi checkar in på First Hotel Kramm. Middag på hotellet. 

 

Tisdag 18.8 

Frukost på hotellet. I sällskap av en lokalguide bekantar vi oss med platser runt om i 

Ångermanland. Vi kommer att höra om bl.a. Sollefteå med omnejd samt se och höra om 

Sveriges största järnbruk och Sveriges näst högsta vattenfall. Lunchen äter vi i Viksjö. 

Under dagen stannar vi också i Härnösand där vi bl.a. ser den vita domkyrkan som är en av 

Sveriges förnämsta nyklassicistiska byggnader och omvittnat vacker både inuti och utanpå.  

Rundturen avslutas på eftermiddagen i Kramfors. 

På kvällen gemensam middag på hotellet. 

 

Onsdag 19.8 

Frukost på hotellet. Idag tar vi oss an andra delar av Höga Kusten tillsammans med 

lokalguiden. Guiden berättar om den bygd och de besöksmål vi har under dagen. Första 

stoppet är i Lunde, platsen för de dödande skotten 1931. Resan fortsätter över Sandöbron och 

vidare mot Nordingrå och då har vi kommit till Sveriges högsta och brantaste kuststräcka 

kallad: Höga Kusten. Här får vi uppleva en av landets mest facinerande natur- och 

kulturmiljöer. Vi besöker bl.a. Barsta, en av Höga Kustens äldsta fiskehamnar, och avnjuter 

lunch. Under dagen besöker vi Mannaminne, en museiby som är unik i sitt slag. Tillbaka till 

hotellet för middag på kvällen. 

 

http://www.frimanresor.fi/
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Torsdag 20.8 

Utcheckning från hotellet efter frukosten. Vi startar färden mot Umeå och äter lunch då vi  

kommer fram. Därefter bekantar vi oss med staden i sällskap av en lokalguide. På  

eftermiddagen finns även tid att ströva runt på egen hand innan vi tar oss vidare till hamnen.  

Kl. 18:00 avgår m/s Wasa Express från Umeå. Skärgårdsbuffet. 

Ankomst till Vasa kl. 23:30. Övernattning på Hotell Scandic Waskia. 

 

Fredag 21.8 

Efter frukosten bekantar vi oss med Björkö där vi bl.a. får se en annan del av samma 

världsnaturarv som vi sett på Höga Kusten, men med en helt annan natur! Vi äter lunch på 

Replotbron och därefter styr vi kosan söderut, tillbaka till påstigningsorterna. 

 

 

  

PRIS  895 EUR per person i delat dubbelrum/A-hytt         

 

 

I priset ingår:  

Båtresan Åbo-Stockholm i delad A-hytt med fönster och båtresan Umeå-Vasa, fyra nätter i 

dubbelrum, fem frukostar, fem luncher, fyra middagar, lokalguider och inträden enligt 

programmet, buss och chaufför med hela vägen, reseledare Anneli Hofer. 

 

Tillägg för enkelrum/A-hytt 151 EUR  

 

Reseförsäkring ingår inte. 

 

Ansvarig researrangör är Friman Resor. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

 

Anmälningar till Friman Resor  tel 019-248 1090, info@frimanresor.fi  

eller annika.simonsson@frimanresor.fi  
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