
KORKEA RANNIKKO

UUMAJANSEUTU

VAASANSEUTU/MERENKURKUN SAARISTO

Lähde laivalla Ulvönin saarelle ja koe vaikuttavan maail-
manperintömme ainutlaatuinen ympäristö merimatkal-
lasi; samalla voit maistaa hapansilakkaa hiukan eri lailla 
Surströmmingsakademienin puheenjohtajan Ruben Mad-
senin johdolla. Majoitus ja kolmen ruokalajin illallinen 
Ulvö Hotellilla (White Guide Restaurant). 

Ulvö Hotell:  www.ulvohotell.se  
boka@ulvohotell.se • Tel. +46 (0)660 224 009
Ulvöprinsen: www.ulvoprinsen.se 
ruben.madsen@ulvoprinsen.se • Tel. +46 (0)70 5 924 492
Höga Kusten -laivat: www.hkship.se 
info@hkship.se • Tel. +46 (0)613 10550

Kalles Inn Raippaluodon saaren Söderuddenissa tarjoaa 
majoitusta ainutlaatuisissa, hotellitasoisesti varustetuissa 
lasi prismoissa. Voit maata sängyssä ja ihailla valoisia kesäöi-
tä, talven kimaltelevaa tähtitaivasta ja jos onni on oikein 

myötä, räiskyviä revontulia. Upea merinäkymä on aina 
läsnä vuodenajasta riippumatta.

Täällä pääset myös nauttimaan suomalaisesta saunakult-
tuurista parhaimmillaan. Miksipä et kokeilisi savusaunaa? 
Ravintola tarjoaa korkealuokkaista ruokaa ja mahtavan nä-
kymän karuun saaristoluontoon. 
Kalles Inn www.kallesinn.fi
info@kallesinn.com • Tel: +358 (0)10 231 1300

Laivamatka Wasalinella Uumajan ja Vaasan välillä. Pääset nauttimaan kauniista ja näyttävästä merimatkasta, joka kulkee osin 
Merenkurkun saariston maailmanperinnön kautta. Laivalla voit myös nauttia saaristolaispöydän antimista. www.wasaline.com

Granö Beckasin
Yövy puidenlatvojen tasolla ainutlaatuisessa hotellihuo-
neessa, josta avautuu näkymä kauniille Umeälven-joelle. 
Granö Beckasin sijaitsee Granössä, noin 70 km luoteeseen 
Uumajasta. Pienessä ravintolassa on tarjolla hyvää, luon-
nonmukaisiin aineksiin keskittyvää ruokaa, ja hotelli tarjoaa 
jännittäviä elämyksiä niin kesä- kuin talviaikaankin.
Granö Beckasin  www.granobeckasin.com
info@granobeckasin.com • Tel. +46 (0)933-410 00

Stora Hotellet
Stora Hotellet perustettiin jo vuonna 1895, ja se sijaitsee 
Rådhuset/Raatihuoneen vieressä Uumajan keskustassa. 
Peruskorjattu hotelli on yhdistetty kaupungin uuteen kult-

tuuritaloon, Väveniin, ja luotu ajatellen modernin ja moni-
puolisen matkailijan elämäntyyliä ja vaatimuksia.
 
Stora Hotellet tarjoaa vierailleen 82 ainutlaatuista huonetta 
suolaveden huuhtomassa merellisessä ympäristössä. Ravin-
tola, cocktailbaari ja aula ovat niin hotellivieraiden kuin uu-
majalaistenkin eloisa kohtaamispaikka.
 
Uumajassa on laaja kulttuuritarjonta saamelaisperinteistä ja 
opperasta moniin museoihin ja viehättäviin rakennuksiin 
–  sekä perinteisiin että modernia skandinaavista tyyliä hei-
jastaviin.
Stora Hotellet  www.storahotelletumea.se
info@storahotelletumea.se • Tel. +46 (0)90 778 870 

Deluxe-paketti maailmanperinnössä
ELÄMYSPAKETTI MAAILMANPERINNÖSSÄ TARJOAA LUKSUSTA YKSITTÄISILLE MATKAILIJOILLE



Deluxe-paketti maailmanperinnössä
ELÄMYSPAKETTI MAAILMANPERINNÖSSÄ TARJOAA LUKSUSTA YKSITTÄISILLE MATKAILIJOILLE

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com

Ulvö Hotell

Ruben Madsen

Kalles Inn

Stora Hotellet

Granö Beckasin

Ulvöprinsen

Wasaline

Höga Kusten -laivat

YKSI MAAILMANPERINTÖ,

KAKSI MAATA –

KOLME MATKAKOHDETTA


