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Two countries,  a  world of  contrasts

KVARKEN DESTINATIONS

Höga Kusten  

Visit Umeå

Visit Vaasa

Visit Jakobstad Region

Visit Kokkola

Visit Kristinestad

South Ostrobothnia
Tourism
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Kvarkendestinationerna erbjuder ett varierande 
utbud ifråga om natur, aktiviteter, kultur, mat, 
historia och städer. Här finns pulsen men också 
lugna mysiga trähusmiljöer. Urvalet av spännande 
boenden är brett oavsett om du vill bo i en histo-
risk miljö eller modernt i glashus. Låt smaksinnet 
få en överraskande upplevelse av råvarorna 
tillagade med lokal prägel. Avkoppling eller aktiv 
semester, oavsett vad du önskar är utbudet stort. 
Nöjesparker och djurparker gläder inte minst de 
minsta i sällskapet. 

Det finns fantastiska vandringsturer och andra 
möjligheter till friluftsliv att utforska i alla Kvarken- 
destinationerna. Platta landskap, böljande land-
skap. Vilda älvar och lugna älvar. Stenig skärgård, 
djup skärgård. Världsarvsmiljö! 

Kvarkendestinationerna har kontrasterna och 
mycket mer inom ett område med korta avstånd. 
Här finns också den kortaste färjeförbindelsen 
mellan det finska och svenska fastlandet. 

Det ger mer tid över för nya upptäckter och 
äventyr. Året om.

EN RESA  TVÅ LÄNDER
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Söker du naturupplevelser på riktigt 
hög nivå? Då är vårt vackra världsarv 
Höga Kusten ett måste. Längs Norr-
landskusten, mellan Härnösand och 
Örnsköldsvik, finns världens högsta 
kustlinje med helt unika bevis på hur 
landet rest sig efter varje istid.

Hos oss slår du läger med männi- 

skor från hela världen. Du väljer själv 
om du andas in naturen, dofterna 
och kulturen långsamt eller höjer 
pulsen i en spännande aktivitet. Oav-
sett vilket, törs vi lova att du tappar 
andan av den storslagna utsikten.
 
www.hogakusten.se

UPPTÄCK  HÖGA KUSTEN
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Ett unikt hotell på en unik plats. Ulvön ligger i Höga 
Kustens yttre skärgård och är även känd som 
Bottenhavets pärla. Ulvöhamn ligger väl skyddat på 
norra Ulvön, inne i Ulvösundet. Här vaknar du där 
himlen möter havet i rum som präglas av omsorgs-
full design och omtanke för gästen. Hotellets vida 
kända restaurang har en förkärlek för det lokala 
där man låter utvalda råvaror möta passion och 
kreativitet. En upplevelse utöver det vanliga.

ULVÖ HOTELL
www.ulvohotell.se

Ulvö Hotell 
Ulvö Hamngata 105 
Ulvöhamn, Sverige
Telefon +46 (0) 660 22 40 09
boka@ulvohotell.se

En modern camping belägen vid Höga Kustens 
vackraste fiskeläge. Här möts lugnet och atmosfär- 
en av en genuin fiskemiljö med ett rikt utbud av 
aktiviteter som uppskattas av besökare i alla åldrar. 
Här finns allt från långgolf, bangolf, pool, djurens 
sommarhage till fiskerestaurang med trubadur och 
karaokekvällar. Gästerna kan välja mellan allt från 
tältplats, husvagns-/husbilsparkering, till flera olika 
sorters stugor och även hotellrum.

NORRFÄLLSVIKEN
www.norrfallsvikenscamping.com

Norrfällsvikens Camping 
Stugby och Marina 
Hamnvägen 61, Mjällom, Sverige 
Telefon +46 (0) 613 213 82
info@norrfallsvikenscamping.com 
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High Coast Art Valley är en konstdal i Höga Kusten 
där Nätterlunds stiftelse har placerat ut 25 konst-
verk. Konsten bildar ett kulturstråk som sträcker sig 
från Ulvöarna längs Nätraälvens dalgång och er-
bjuder förutom konst och kultur även magnifika na-
turupplevelser. Kombinera kultur och natur genom 
att exempelvis hyra elcykel och njuta av landskapet 
och konstutsmyckningarna. Kulturdalens centrum 
utgörs av Herrgårdsparken i Köpmanholmen.

HIGH COAST ART VALLEY
www.facebook.com/HighCoastArtValley 

High Coast Art Valley 
Sågvägen 
Köpmanholmen, Sverige
Telefon +46 (0) 660 886 00
hcav@ornskoldsvik.se 

Mannaminne är en unik plats där över 50 
byggnader välkomnar dig till ett möte med natur 
och kultur, konst och teknik, lokalt och globalt, 
historia och framtid. Konstnären Anders Åbergs 
allkonstverk kan liknas vid ett friluftsmuseum där 
det finns någonting för alla intressen och åldrar. På 
Mannaminne finns ett värdshus, ett hotell där du 
bor mitt i ett konstverk, övernattningsstugor och en 
hantverksbutik med konsthantverk från trakten. 

MANNAMINNE
www.mannaminne.se

Stiftelsen Mannaminne 
Häggvik 109 
Nordingrå, Sverige 
Telefon +46 (0) 613 202 90
kontakt@mannaminne.se 
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Välkommen att uppleva hällristningar vid Nämfor-
sen i en unik miljö, där forsen och älven tillsam-
mans med de branta niporna skapar en alldeles 
särskild upplevelse. Här finns Sveriges i särklass 
största enskilda hällristningsplats med 2 595 häll-
ristningar bevarade, där de äldsta antas var 6 000 
år gamla. Under sommarmånaderna finns här även 
ett café där man kan njuta av utsikten tillsammans 
med kopp kaffe och gott fikabröd.

NÄMFORSEN
www.namforsen.com

Nämforsens Hällristningsmuseum 
Nipvägen 7 
Näsåker, Sverige 
Telefon +46 (0) 622 106 30
info@namforsen.com 

Naturum Höga Kusten ligger i hjärtat av världsarv- 
et, med Skulebergets naturreservat som närmaste 
granne och Skuleskogens nationalpark bara ett 
stenkast bort. På naturum inspireras du att ta del 
av landhöjningens förunderliga geologiska och 
kulturella historia och områdets vackra natur. Här 
lär du dig mer om de platser som gör Höga Kusten 
så unikt. På naturum finns även en butik samt café 
och restaurang.

NATURUM HÖGA KUSTEN
www.naturumhogakusten.se 

Naturum Höga Kusten  
Skuleberget 
Docksta, Sverige 
Telefon +46 (0) 613 700 200
info@naturumhogakusten.se 
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På Västernorrlands museum hittar du berättelser 
om Västernorrland. De ljusa historierna om 
framsteg, men också de mörka om häxbränningar, 
fattigdom och svält. I de fasta utställningarna möter 
du människor och föremål, från stenåldern fram till 
mitten av 1900-talet. De tillfälliga utställningarna 
löser av varandra under året. Här finns även café 
och butik.

VÄSTERNORRLANDS 
MUSEUM
www.vnmuseum.se

Västernorrlands museum 
Murbergsvägen 31 
Härnösand, Sverige 
Telefon +46 (0) 611 886 00
hej@vnmuseum.se 

Många destillerier tillverkar fantastisk whisky, men 
High Coast Distillerys förutsättningar är unika. 
Kombinationen av företagets fokus på kvalitet till-
sammans med destilleriets natursköna läge vid den 
mäktiga Ångermanälven bäddar för en smakupp-
levelse i särklass. På destilleriet finns ett populärt 
visitor center med shop, restaurang och bar. En 
guidad tur ger dig unika insikter om whiskyproduk-
tionen i hjärtat av Höga Kusten.  

HIGH COAST DISTILLERY
www.boxwhisky.se 

High Coast Whisky 
Sörviken 140 
Bjärtrå, Sverige 
Telefon +46 (0) 612 530 60   
info@boxwhisky.se 
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Högboden är en uppskattad del av världsarvet 
Höga Kusten och erbjuder ett unikt boende i den 
gamla fyrvaktarbostaden, med en atmosfär präglad 
av stillhet och ro högt över Bottenhavets brusande 
vågor. Här erbjuds skön avkoppling högt över havet 
där du kan njuta av utsikten och höra havets vågor. 
I Trädgårdscaféet serveras kaffe med fikabröd och 
smörgåsar samt luncher och middagar. Båtresan 
till Högbonden går från Barsta och Bönhamn. 

HÖGBONDEN
www.hogbondenfyr.se 

Högbonden Fyr & Vandrarhem 
Högbonden
Nordingrå, Sverige 
Telefon +46 (0) 613 230 05
info@hogbondenfyr.se 

Junsele Djurpark är en kär favorit för barnfamiljen. 
Här träffar du cirka 25 djurarter, bland annat de 
sällsynta vita tigrarna. Du får också se lodjur,  
kameler, lamadjur och lemurer på nära håll. Getter-
na och våra ponnyer blir snabbt alla barns favoriter. 
Dessutom finns ett litet nöjesfält, en lekpark och 
restaurang Björnfällan när det är dags att mätta 
magarna. Djurparken håller öppet mellan den  
22 juni och den 12 Augusti. 

JUNSELE DJURPARK
www.junseledjurpark.com 

Junsele Djurpark 
Slalomvägen 1 
Bjärtrå, Sverige 
Telefon +46 (0) 621 102 95
nfo@aventyrsberget.se 
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Höga Kusten Walkabout har specialiserat sig 
på vandringar i Höga Kusten, världsarvet och 
Skuleskogens Nationalpark. Tillsammans med en 
friluftsguide får du lära om naturnära liv, skogen, 
att hitta rätt, vandringsteknik, friluftsteknik, matlag-
ning över öppen eld och att ordna sin rastplats med 
mera. Vi vandrar på kända och okända stigar och i 
stiglösa marker.

HÖGA KUSTEN  
WALKABOUT
www.hogakustenwalkabout.se

Höga Kusten Walkabout 
Övervike 322
Arnäsvall, Sverige
Telefon +46 (0) 70 339 99 14
hkwalkabout@gmail.com 

Höga Kusten Turer har stor erfarenhet av Höga 
Kustens skärgård och tar dig med båt till de mest 
spektakulära platserna. Företaget erbjuder förutom 
chartrade turer även båttaxi och säl- eller fågel- 
safari i storslagen natur. Upplev t.ex. en tur till Sve-
riges högsta ö, den mäktiga Mjältön. Med personlig 
service och omtanke om gästens behov delar Höga 
Kusten Turer med sig av smultronställen och unika 
upplevelser i världsarvet Höga Kusten. 

HÖGA KUSTEN TURER
www.hogakustenturer.se

Höga Kusten Turer 
Sund 135 
Docksta, Sverige 
Telefon +46 (0) 70 688 44 38
peter@wojmarin.com



11



12

SWEDEN

viken

Kvarken

Umeås kulturutbud täcker allt från 
samiska traditioner och världens 
nordligaste operahus till intressanta 
museer och högklassiga restau-
ranger. Universitetsstaden Umeå är 
med sina 125 000 invånare norra 
Sveriges största stad. Över 30 000 
studenter ger staden en ungdomlig, 

modern prägel, och en internationell 
känsla. Genom staden flyter den 
majestätiska Umeälven, som en 
djupblå, livgivande ven. Staden är 
omgiven av orörd natur, täta skogar, 
sex älvar och böljande hav.

www.visitumea.se

UPPTÄCK  UMEÅ
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Granö Beckasin ligger mitt i naturen vid den vackra 
Umeälven en timmes resa från Umeå. Hos oss hör 
du tystnaden – dygnet runt, året om. Vandra eller 
åk skidor i skogarna och njut av stillheten. Yoga och 
meditera i Glashuset med makalösutsikt över älven 
och skogarna. Njut av vår fantastiska mat, tillagad 
med stor omsorg av ekologiska och närodlade 
råvaror och serverad av människor som brinner för 
att just din upplevelse ska bli speciell.

GRANÖ BECKASIN
www.granobeckasin.com

Granö Beckasin AB  
Granö Beckasin Lodge, 
Västanå 15, Granö, Sverige
Telefon +46 (0) 933 410 00
 info@granobeckasin.com

I svenska Lapplands stora skogsområden ligger 
Forsknäckarnas vildmarksläger. Här kan gästerna 
koppla av och njuta av det lugn som bara naturen 
kan erbjuda. På den orörda Vindelälven finns en av 
Europas bästa forsränningsupplevelser. Här erbjuds 
också aktiviteter som yxkastning, gunga i jättegunga 
och fiske. De 5 stugorna har 64 bäddar. Dusch och 
toalett i separat byggnad, samt bastu och badtun-
nor. Vildmarksmåltiderna äts i en matkåta.

FORSKNÄCKARNA
www.forsknackarna.se

Forsknäckarna 
Ekorrsele 81
Vindeln, Sverige
Telefon +46 (0) 70 681 47 56  
info@forsknackarna.se
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Upplev den fantastiska naturen i Lappland med 
Aurora Borealis. Du kan åka hundspann nio må-
nader per år, både på snö och barmark men också 
prova på Stand up-paddling, kennelbesök och 
mycket mer. Övernatta kan du i Aurora Tepees eller 
på Aurora Borealis B & B. 

AURORA BOREALIS  
ADVENTURES 
www.auroraborealis.nu

Aurora Borealis Adventures 
Ekorrsele 35, Vindeln, Sverige
Telefon +46 (0) 705 79 93 38  
Telefon Maria: +46 (0) 730 93 30 76  
info@auroraborealis.nu

Älgens Hus är Europas första älgpark med tama 
älgar. Här fascineras stora som små av skogens 
konung på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.  
Det kan kännas stort och overkligt att få gå in till 
älgarna och möta de gigantiska djuren, men det är 
ett helt naturligt inslag vid ett besök på Älgens Hus. 
Möjligheten att klappa älgarna gör upplevelsen på 
Älgens Hus unik, men hela vistelsen på området är 
ett spännande äventyr, oavsett ålder.

ÄLGENS HUS
www.algenshus.se

Älgens Hus 
Västernyliden 23 
Bjurholm, Sverige
Telefon +46 (0) 932  500 00 
info@algenshus.se
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En  utställning om musikinstrument i stort - och 
gitarrer i synnerhet. Detta mekka för musikinstru-
ment har redan blivit rankat av internationella 
musikmagasin som ”den finaste gitarrsamlingen 
i världen.” Besökarna verkar hålla med. Museets 
genomsnittsbetyg på Tripadvisor är 5/5, en mycket 
fin prestation då museet endast varit öppet i 5 år. 
En resa till Umeå är således inte komplett utan ett 
besök hos Guitars - The Museum. 

GUITARS - THE MUSEUM
www.guitarsthemuseum.com

Guitars - The Museum 
Vasaplan, Skolgatan 59 
Umeå. Sverige
Telefon +46 (0) 90 580 90
fredrik@guitarsthemuseum.com

Norrlandsoperan är världens nordligaste operahus 
med mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan 
ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, 
dans, musik samt Vita kuben - rum för samtida 
konst.  Norrlandsoperan producerar, främjar, och 
utvecklar scenisk och konstnärlig verksamhet. Ut-
över egna produktioner gästas operan varje säsong 
av turnerande föreställningar. 

NORRLANDS OPERAN
www.norrlandsoperan.se

Norrlands operan  
Operaplan 7
Umeå, Sverige
Telefon +46 (0) 771 130 150
Biljetter: biljetter@norrlandsoperan.se 
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På gångavstånd från centrala Umeå finns Väster-
bottens museum med friluftsmuseet Gammlia. Här 
sjuder det av aktiviteter året runt för alla åldrar. 
Vandra runt bland gamla västerbottensgårdar och 
samiska miljöer utomhus eller se någon av alla ut-
ställningar inne i museibyggnaden. Museets kafé är 
rekommenderat av White Guide och i museibutiken 
finns utvalt hantverk och litteratur.

VÄSTERBOT TENS 
MUSEUM
www.vbm.se

Västerbottens Museum 
Helena Elisabeths väg 3 
Umeå, Sverige
Telefon +46 (0) 90  16 39 01
receptionen@vbm.se

Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar 
för internationell samtidskonst. Utställningarna 
produceras i samarbete med konstnärer, museer 
och universitet över hela världen och uppmärksam-
mas ofta nationellt och internationellt. Museibygg-
naden har omskrivits som ett av världens vackraste 
universitetsmuseer. Konst- och kulturevenemang, 
fredagskvällar med bar, museishop och kafé. Alltid 
fri entré.

BILDMUSEET
www.bildmuseet.umu.se

Bildmuseet  
Konstnärligt campus  
Östra Strandgatan 30B, Umeå, Sverige
Telefon +46 (0) 90 786 74 00
info@bildmuseet.umu.se
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Med upplevelsen i fokus låter de kreativiteten flöda 
och kombinerar det lokala matarvet med inspira-
tion från hela världen. De har även prisats för sina 
satsningar på hållbarhet. Här njuter du med gott 
samvete av mat och dryck av högsta kvalitet. Och 
alltid med en tvist. Restaurangen ligger i anslutning 
till det internationellt uppmärksammade design-
hotellet Stora Hotellet och kulturnavet Väven i 
centrala Umeå. 

GOT THARDS KROG
www.gotthardskrog.se

Gotthards Krog 
Storgatan 46 
Umeå, Sverige 
Telefon +46 (0) 90 690 33 00 
info@gotthardskrog.se 
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Köksbaren är en mötesplats för alla som gillar väl- 
lagad mat. Här finns inga fasta menyer – matsedeln 
förnyas fortlöpande. Avgörande är vilka kvalitets-
råvaror som finns att tillgå just nu. ”Hos oss ska 
man kunna äta gott och få en bra upplevelse med 
många valmöjligheter”, säger Peter Stenmark som 
driver Köksbaren tillsammans med Jacob Mark-
ström. Duon ligger även bakom Bistro Le Garage i 
Umeå som sedan länge rosats i White Guide. 

KÖKSBAREN
www.koksbaren.com

Köksbaren 
Rådhusesplanaden 17 
Umeå, Sverige  
Telefon +46 (0) 90 13 56 60  
info@koksbaren.com 

Med själen i Frankrike och hjärtat i Norrland rör 
sig menyn med årstiderna och Rex tar vara på 
de råvaror som varje säsong har att erbjuda. Med 
fokus på lokalt och närproducerat lagas mat från 
grunden med inspiration från det klassiska franska 
köket. En trappa ner finner vi Rådhuskällaren. Pub 
med enormt ölsortiment, craft beer i stans största 
ölkyl och 12 öl på fat. Menyn i Rådhuskällaren är 
spännande med inspiration från världens alla hörn.

REX
www.rexumea.com

Rex Rådhuset 
Rådhustorget 
Umeå, Sverige 
Telefon +46 (0) 90 70 60 50   
rex@rexumea.com 
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Wasaline transporterar passagerare 
och gods över Kvarken mellan Umeå 
i Sverige och Vasa i Finland. Resan 
mellan länderna tar bara 4,5 timmar. 
Wasaline är ett pålitligt och vänligt 
rederi som värderar hög kvalitet.  
Flexibilitet  och att ta väl hand om 
kunder och miljön är viktigt. 

Rederiet jobbar för att utveckla och 
bygga upp kvarkentrafiken till något 

stort igen, vilket ofta handlar om att 
jobba mot oddsen. Utmaningen ligger 
i att bevisa att man gör något bra, 
något som rederiet och regionen kan 
vara stolta över. 

 Ombord finns det något för alla, tre 
restauranger, bar, konferensavdelning 
och lekrum för de allra yngsta.

www.wasaline.com

UPPTÄCK  WASALINE
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Wasaline 
Telefon Finland +358 (0) 207 716 810  
Telefon Sverige +46 (0) 90 185 200 
info@wasaline.com 
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Vasaregionen som höjt sig ur havets 
famn under årtusenden erbjuder 
sina besökare friska vindar och glitt-
rande landskap, modern teknologi, 
internationell stämning, kultur och 
smakupplevelser. 

I världsarvsskärgården kan du 
uppleva hur hav och himmel smälter 
samman så totalt att du inte kan 

urskilja var den ena slutar och den 
andra börjar. Hos oss kan du stanna 
upp i naturen och låta själen vila.

Vasaregionens unika tjänster 
smeker alla dina sinnen; unna dig 
en stund  för dig själv och låt oss 
skämma bort dig!

www.visitvaasa.fi

UPPTÄCK  VASAREGIONEN
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Där vägen från civilisationen slutar ligger Kvarkens 
juvel, Kalle’s Inn. En sann skärgårdsupplevelse 
med en gyllene kant som erbjuder dig en oförglöm-
lig upplevelse omgiven av den naturliga skönheten 
som bara finns längs kusten av Österbotten. Den 
perfekta destinationen för alla tillfällen – företag 
eller privat, traditionellt eller exotiskt, formellt eller 
avslappnat – vi kan skräddarsy ett program efter 
dina önskemål för en minnesvärd upplevelse. 

KALLE’S INN
www.kallesinn.com

Kalle’s Inn
Klobbskatvägen 189 
Söderudden, Finland 
Telefon +358 (0) 10 231 13 00
info@kallesinn.com 

Bock’s bygger vidare på en bryggtradition med 
anor från 1865. Vi brygger olika och intressanta 
drycker som är behagliga att avnjuta. Idag är 
Bock’s så mycket mera än bara ett bryggeri, vi är 
en samlingsplats där tankar och idéer utvecklas 
och byter ägare. På Bock’s ordnas allt från konfe-
renser till folkfester och med invigningen av Wasa 
Innovation Center året 2019 tar Bock’s steget in i 
framtiden och digitaliseringens värld. 

BOCKS BREWERY
www.bockscornerbrewery.com 

Bock’s Corner Brewery Oy 
Gerbyntie 18
Vaasa, Finland 
Telefon +358 (0) 50 37 77 000  
info@bockscornerbrewery.com 
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Kyrö Distillery fick sin början i bastun där frågan om 
varför ingen gör rågwhiskey i Finland uppstod. På 
fyra år har Kyrö Distillery vuxit från ett litet destilleri 
i Storkyro till ett internationellt kännt rågdestilleri 
som vunnit ett flertal internationella priser. De-
stilleriets besökscenter ordnar destillerirundturer, 
provsmakningar samt middagar av lokalproducera-
de råvaror för grupper. 

KYRÖ DISTILLERY
www.kyrodistillery.com

Kyrö Distillery
Oltermannintie 6
Isokyrö, Finland
Telefon +358 (0) 400 74 81 74
kmek@kyrodistillery.com

Wasa Wellness är ett center som ger välmående-
tjänster i centrum av Vasa. Vi erbjuder våra tjänster 
åt såväl privatpersoner som företag. Tack vare vårt 
samarbete med hotell Astor och restaurangen 
Bank Food & Wine skapar vi ett unikt sätt för dig att 
koppla av i Vasa. Efter incheckningen vid hotellet 
väntar en avkopplande behandling hos oss och du 
avslutar dagen med en underbar middag på Bank. 

WASA WELLNESS
www.wasawellness.fi

Wasa Wellness 
Långviksgatan 13
Vasa, Finland
Telefon +358 (0) 40 153 20 03   
info@wasawellness.fi



25



26

Bottniska
viken

SWEDEN

Kvarken

Jakobstadsregionen i Österbotten är 
en härlig och säregen plats. Hos oss 
får du uppleva både det vanliga och 
det mera ovanliga. Svenskspråkiga 
Österbotten charmar med sin 
vänlighet och olikhet: små städer, 
rikt kulturliv, idyllisk landsbygd och 

utomhusaktiviteter. Letar du efter 
tystnad? Det hittar du hos oss. Letar 
du efter en aktiv och fartfylld semes-
terresa i Jakobstadsnejden så kan vi 
erbjuda det. Kom och besök oss!

www.visitpietarsaarenseutu.fi

UPPTÄCK 
JAKOBSTADSREGIONEN
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Emmes Retreat är en plats för lugn och stillhet. Vi 
vill erbjuda våra gäster den unika upplevelsen av 
att sova uppe mellan tallstammarna i det vackra 
insjölandskapet. Totalt har vi 10 bäddplatser i 
fyra olika trädhus. På området finns strandbastu, 
duschar och grillstuga. I huvudbyggnaden fås 
måltider mot förhandsbeställning. Kajaker, kanoter 
och cyklar finns till våra gästers förfogande. 

EMMES RETREAT
www.emmesretreat.fi  

Emmes Retreat
Haavistovägen 357  
Nedervetil, Finland 
Telefon +358 (0) 50 354 58 13
emmesretreat@gmail.com  

Tack vare att de moderna husen har inglasad 
veranda kan du även beundra omgivningen under 
gnistrande kalla vinterdagar från värmen inomhus 
eller varför inte koppla av på terassen i det lyxiga 
utespat som är värmt till en behaglig temperatur. 
Kocka själv i våra fullt utrustade kök eller beställ 
catering, vi kan även fylla kylskåpet på förhand om 
så önskas. Hos oss är sängarna alltid färdigbädda-
de och slutstädningen ingår. 

GLASBRUKET
www.glasbruket.fi

Glasbruket
Glasbruksvägen 280  
Nykarleby, Finland 
Telefon +358 (0) 6 460 413 81
glasbruket@glasbruket.fi  
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Under årens lopp har Nanoq blivit som en riktig 
arktisk by med små roliga stugor. För den nyfikna 
finns det massor att se i Nanoq och man kan 
spendera timmar på att utforska allt muséet har att 
erbjuda. På sommaren kan man ta en paus i vårt 
café. För barn finns det en liten stugby som påmin-
ner om en trollskog, där man kan hitta på en massa 
roliga äventyr. Det finns även en kyrka som kan 
bokas till bröllop eller andra kyrkliga evenemang. 

NANOQ
www.nanoq.fi 

Nanoq
Pörkenäsvägen 60 
Jakobstad, Finland 
Telefon +358 (0) 45 640 13 12
info@nanoq.fi 

När man kliver in genom grindarna i Tyynelä, känns 
det som en magisk resa till barndomen. I varje 
hörn finns det något intressant att titta på och 
gården är full av fantasifulla detaljer. Du hittar även 
Kyrkvärds hus på området som fungerar som cafe 
under jul- och sommartid. Tomtegården hyrs ut för 
olika tillställningar, t.ex. bröllop, födelsedagsfester, 
möten med mera. Under sommartid finns det även 
leksaks och bröllopsmuseum på gårdsplan.

TYYNELÄ
www.tyynelantontut.fi

Tyynelä
Västerbyvägen 238 
Eugmo, Finland  
Telefon +358 (0) 50 528 80 16
eija@tyynelantontut.fi   
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Ensam och tillsammans, på som-
maren och på vintern. Kultur och 
motion, landsbygd och stadsliv. 
Karleby är en stad som bjuder på 
överraskningar och belönar med 
mångsidighet och livskraft. Mitt i 
brådskan kan du lugna ner dig i idyl-
liska Neristan eller spendera din tid i 
vackra Havsparken vid havet. Fyrön 

Tankar är Karlebys maritima pärla. 
Tankars karga fyrö är en upplevelse 
som inte går att beskriva. Den måste 
upplevas.

Men det bästa är att det är lätt att 
komma till Karleby! Vi erbjuder vårt 
bästa under alla årstider.

www.kokkola.fi/visitkokkola

UPPTÄCK  KARLEBY
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Ön Tankar för privat bruk erbjuder många möjlig- 
heter. Eventas ”Egna Tankar”– paketet garanterar 
en oförglömlig arbetsdag för möteskunder. Mera 
info på Facebook ”Oma Tankar”. 

 

EVENTAS
www.eventas.fi  

Eventas
Meriharakantie 4 
Kokkola, Finland
Telefon +358 (0) 400 75 52 87   
minna.witting@eventas.fi

Invid Karlebys affärscentrum finns en av landets 
mest omfattande historiska trähusstadsdelar. Den 
omfattar 12 kvarter med hundratals trähus och 
gårdsbyggnader, de äldsta från 1600-talet. En van 
turist guidar sig själv, gratis broschyr finns att hämta 
från turistbyrån. Rundturen som görs till fots är ca 
3,5 km lång så en kaffepaus på något av de många 
caféerna längs turen smakar gott. Eller delta i en 
guidad rundtur och stig in i berättelsernas värld.

NERISTAN
www.neristan.fi 

Kokkolan kaupungintalo
Kauppatori 5, PL43 
Kokkola, Finland
Telefon +358 (0) 40 806 50 75 
tourism@kokkola.fi 
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I dag är Tankar utan tvekan ett av Karlebys populä-
raste turistmål och ön är idag en av Finlands mest 
betydande fyröar. Tankar fyrö är belägen i södra 
Bottenviken i Karleby ytterskärgård. Öns färgrika 
historia och verksamhet har skapat grunden också 
för många intressanta sevärdheter som vi idag kan 
beundra under våra besök på ön. Kryssningarna till 
Tankar fyrö och i skärgården gör man bekvämt med 
m/s Jenny som trafikerar hela sommaren.

En stämningsfull festlokal byggd i en gammal ladu-
gård mitt i ett vackert lantligt landskap i Lochteå på 
den österbottniska kusten. En avslappnad miljö där 
man kan samlas och njuta av närproducerad mat 
och en rustik stämning. Vi hyr ut året runt för ex. 
bröllop, födelsedagsfester, företagsevenemang och 
grupper. Vårt sommarcafé är öppet på söndagar. 

TANKAR

JUKKOLANMÄEN  
NAVETANVINT TI

www.kokkola.fi/tankar

www.navetanvintti.com

Kokkolan kaupungintalo
Kauppatori 5, PL43 
Kokkola, Finland
Telefon +358 (0) 40 806 50 75 
tourism@kokkola.fi 

Navetan Naiset Ay 
Jukkolanmäentie 27 
Lohtaja, Finland
Telefon +358 (0) 400 46 37 31 
eveliina.jukkola@gmail.com 
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En by som formats av landhöjning, traditioner och 
en lokalbefolkning som värnar om samhörighet, 
samarbete och utveckling. En by med sina rötter i 
strandstenarna och med framtidens vind i seglen. 
Lev som en Öjabo – livet när det är som bäst! Öja 
erbjuder sina besökare en unik skärgårdsmiljö med 
aktiviteter och naturupplevelser för hela familjen. 
Det är alltid nära till saltstänkta bad, vandringar i 
rofylld natur och god mat med lokala råvaror.  

ÖJA
www.cafebryggan.fi

Fiskarbyn I Öja 
Öjantie 454  
Öja, Finland
Telefon +358 (0) 50 337 75 22 
info@cafebryggan.fi 
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Kristinestad som är Finlands 
enda Cittaslow stad är en utmärkt 
destination för den som vill uppleva 
slow-travel när den är som bäst. Den 
kompakta trähusidyllen får med sin 
blotta existens besökaren att dra 
ner på farten. Det är härligt att röra 
sig i staden och det finns ett stort 
utbud på historiska rundturer till fots 
och för barnen erbjuds rundturer 
med skeppsmusen Lassi, allt detta 
utmärkta produkter för den som 
uppskattar slow-travel.

Här skapas möjligheten att ta det 
lugnt i naturen, havet och bastutra-
ditionen är en förutsättning för den 

perfekta slow-travel upplevelsen. 
Övernattningsställen som Bagarstu-
gan och hotel Krepelin i stadens cen-
trum skapar en perfekt omgivning för 
resenärer som vill uppleva det genu-
ina. Vill du uppleva den fantastiska 
landsbygden så erbjuder Wanhatupa 
den perfekta omgivningen för dig.

Cittaslow betyder för oss; lokalt 
producerad mat, en hållbar livsstil, 
förbättring av trivsel och en känsla 
för de lokala traditionerna och för-
bättrad livskvalitet. Allt det här kan 
Kristinestad erbjuda dig.

www.visitkristinestad.fi

UPPTÄCK  KRISTINESTAD
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Crazy Cat började sin verksamhet år 1993 och 
fungerade som en pub och pizzeria. År 1996 flyt-
tade vi till Corner-huset och restaurangen började 
med alacarte, lunch och pizza. Kurt utbildade sig år 
2005 till sommelier och vi har ett brett kunnande 
om olika viner. 2015 flyttade vi till nedre torget där 
vi befinner oss ännu idag. På gång just nu är en 
utvidgning  med Vinkällare och kabinett för  
20 – 30 personer. Välkommen! 

CRAZY CAT
www.crazycat.fi 

Restaurang Crazy Cat 
Salutorget 1 
Kristinestad, Finland
Telefon +358 (0) 6 221 31 00   
Crazycat@crazycat.fi 

Jungman – havsstämning i stadens hjärta! Lokalt 
producerade råvaror och naturens tillgångar står 
på hederplats både på vårt buffélunchbord och 
på vårt à la carte meny. Portionen som är tillagad 
enligt Jungmans garanti som hantverk i vårt eget 
kök från början till slutet kan du på sommaren 
avnjuta på den soliga terassen vid havet. Jungmans 
unika miljö och enastående vy måste upplevas! 
Välkommen! 

JUNGMAN
www.jungman.fi

Jungman Restaurant Café Bar 
Sjögatan 8 
Kristinestad, Finland
Telefon +358 (0) 400 23 43 89    
jungman@jungman.fi 
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Denna sjökaptensgård, byggt år 1812, ligger mitt 
i idylliska Kristinestads trähuscentrum. Det gamla 
bageriet samt magasinbyggnaderna är renoverade 
2002 och rymmer allt från två till åtta personer. Alla 
bostäder har eget kök, WC, vardagsrum, badrum 
och kabel-TV samt trådlöst bredband. Hotell Kre-
pelin ligger bara 100 meter från torget så allt finns 
på promenadavstånd! 

HOTELL KREPELIN
www.krepelin.fi

Hotell Krepelin
Itäinen Pitkäkatu 47 
Kristiinankaupunki, Finland  
Telefon +358 (0) 400 98 79 78
varaukset@krepelin.fi  
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Kristinestad är känt för sina smala gator, trähus-
miljö, lugna miljö, havsluft och människor som 
hälsar på varandra på gatan. Vår inkvartering Vinkel 
Guesthouse är slow-resenärens dröm där man 
kan njuta av det genuina småstadslivet i det gamla 
kaptenshusets gårdsmiljö. Vi har renoverat huset 
med kärlek och återanvänt material utan att pruta 
på bekvämligheten. Glöm brådskan, dra på dig 
ullsockorna och njut av lugnet. 

VINKEL
www.vinkel.fi

Vinkel Guesthouse
Hållfastinkatu 8 
Kristiinankaupunki, Finland
Telefon +358 (0) 400 96 35 48
milla.monola@vinkel.fi 

Ta ett steg tillbaka i tiden och ge dig tid för att njuta 
av äkta upplevelser i landsbygdens lugn och ro. 
Den ståtliga gamla bondgården ”Wanha Tupa” från 
år 1821 är redo att ta emot gäster och resenärer. 
Bondgården har blivit kunnigt och kärleksfullt reno-
verad för både inkvartering och fest. Kom och njut 
av stämningen antingen i grupp, på tumanhand 
eller tillsammans med familjen. Gården är som 
gjord för att ordna fester och tillställningar.

WANHA TUPA
 www.wanhatupa.fi

Wanha Tupa 
Lillsundintie 39 
Lapväärtti, Finland   
Telefon +358 (0) 40 566 64 89    
marjo@wanhatupa.fi
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Välkommen att utforska Södra 
Österbottens slätter i Västra Finland! 
Regionen är känd för sin unika natur, 
evenemang, aktiviteter och kultur, till 
exempel byggnader ritade av arkitek-
ten Alvar Aalto. Här finns några av 
Finlands mest populära familjeatt-
raktioner, PandaZoo och Powerpark 
– nöjespark nummer ett i Finland.

 Vår region arrangerar varje år 

ett flertal stora konferenser och 
evenemang som kompletteras 
med ett unikt urval av kultur- och 
musikupplevelser. Bland dem finns 
Tangomarknad, som år efter år 
samlar tusentals tangoälskare för att 
dansa tango på gatorna och njuta av 
långa, ljusa sommarnätter. 

www.epmatkailu.fi

UPPTÄCK  SÖDRA
ÖSTERBOT TEN
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Ähtäri Zoo är Finlands äldsta naturnära djurpark 
och det internationella djurskyddsarbetet är en vik-
tig del av parkens verksamhet. I Snowpanda huset 
ser du jättepandorna och där kan du också njuta 
av mat och dryck i Snowpanda Deli & Café. I djur-
parken ser du såväl snöleoparder, björnar som de 
söta småpandorna. På Farmen kan man kela med 
olika gårdsdjur. Hotell Mesikämmen och Ähtäri Zoo 
Campingen är belägna alldeles i närheten.

ÄHTÄRI ZOO
www.ahtarizoo.fi 

Ähtäri Zoo
Karhunkierros 150
Ähtäri, Finland   
Telefon +358 (0) 30 621 50 
info@ahtarizoo.fi  
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Hotel Kivitippu ligger vid stranden av den största 
europeiska nedslagskratern, Lappajärvi sjö.  Denna 
blåa sjö med sina öar skapar en fantastisk ram för 
en avkopplande semester. Spela en runda på en av 
de vackraste golfbanorna i Finland, som ligger all-
deles intill. Bästa sättet att njuta av sjön är att åka 
på en kryssning eller ta en guidad fisketur. Kvällstid 
har hotellgästerna möjlighet att använda vår bastu 
area gratis. Välkommen och njut! 

HOTELL KIVITIPPU
www.kivitippu.fi 

Hotelli Kivitippu 
Nyläläntie 137 
Lappajärvi, Finland  
Telefon +358 (0) 6 561 50 00    
myynti@kivitippu.fi

Hotell och restaurang Alma som har restaurerats 
i det gamla Järnvägsarbetarnas hus erbjuder ett 
elegant och stämningsfullt övernattningsalternativ 
i resecentrets omedelbara närhet. Hotellets nyaste 
och mest personliga rum finns bakom huvudbygg-
naden, det på 1920-talet byggda vattentornet för 
VR:s ånglok. Trivsamma konferensutrymmen och 
en högklassig restaurang gör Almas serviceutbud 
komplett.

HOTELL ALMA
www.hotelalma.fi 

Hotelli-Ravintola Alma 
Ruukintie 4
Seinäjoki, Finland 
Telefon +358 (0) 6 421 52 00
alma@hotelalma.fi 
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Över 160 hektar med roliga och fartfyllda upple-
velser och aktiviteter för alla åldrar i Alahärmä i 
Österbotten. Upplevelsevärldens hjärta är den fan-
tasifulla nöjesparken, som har flest åkattraktioner i 
hela Finland. Power Park har valts till finsk mästare 
i nöje flera år i rad. I marknadsundersökningar gjor-
da av Taloustutkimus, har kunderna valt PowerPark 
till den bästa fritidsanläggningen i Finland åren 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013 och 2010. 

POWERPARK
www.powerpark.fi

PowerPark 
Puistotie 3 
Härmä , Finland  
Telefon +358 (0) 10 347 76 00    
info@powerpark.fi 

Skulle du vilja testköra en riktig tävlingsbil, karting-
tävling med kompisgänget eller köra arméfordon i 
terrängen? På Botniaring hittar du Finlands längsta 
och snabbaste bana för motorsport där du kan 
testa olika fartfyllda aktiviteter. Kom och se på 
tävlingar eller hoppa in bakom ratten själv – valet 
är ditt! Efter en fartfylld dag kan du varva ner i vår 
stockbastu. 

BOTNIARING
www.botniaring.fi 

Botniaring 
Kauhajoentie 688
Jurva, Finland 
Telefon +358 (0) 400 66 19 94 
visitbotniaring@botniaring.fi  
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Two countries,  a  world of  contrasts

KVARKEN DESTINATIONS
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Financiers: The European Regional Development Fund via the Botnia-Atlantica INTERREG programme,  Regional Council of 
Ostrobothnia, Västerbotten County Council, Västernorrland County Council, Umeå municipality, Kvarken Council, Vaasa Region 
Development Company (VASEK), Hanken School of Economics, County Administrative Board of Västernorrland, Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB, City of Vaasa/Vaasa Region Tourism Ltd. Visit Vaasa, NLC Ferry Ab Oy, South Ostrobothnia Tourist 
Service Ltd., Kokkola Tourism Ltd., Jakobstad Region Development Company Concordia Ltd., Kristinestads Näringslivscentral Ab

Destination Kvarken ska hjälpa exportmog-
na små och medelstora företag med fokus 
på besöksnäring att nå ut till nya marknader 
för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet 
är att öka antalet besökare på området som 
omfattar följande destinationsbolags verk-
samhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, 
Höga Kusten, Södra Österbottens Turism, 
Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt 
Visit Kristinestad.

Genom gemensamma och intensifierade 
insatser för marknadsbearbetning ska vi 
jobba för att öka antalet researrangörer som 
tar med vår destination i sitt programutbud. 
Vi vill också väcka det mediala intresset för 
större synlighet för destinationen. Projektet har 
även starkt fokus på digitalisering, forskning 
och utveckling inom besöksnäring i regionen.

kvarken.org/kvarkendestinations


