Deluxe-paket i Världsarvet
UPPLEVELSEPAKET I VÄRLDSARVET MED DET LILLA EXTRA FÖR INDIVIDUELLA RESENÄRER

HÖGA KUSTEN
Ta båten till Ulvön och upplev den unika miljön på väg genom vårt dramatiska världsarv och passa på att provsmaka
surströmming på annorlunda sätt under ledning av Ruben
Madsen, ordförande i Surströmmingsakademien. Logi
inklusive 3-rätters middag på Ulvö Hotell (White Guide
Restaurang).

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 båtarna: www.hkship.se
info@hkship.se • Tel. +46 613 10550

UMEÅREGIONEN
Granö Beckasin
Övernatta uppe bland trädtopparna i ett unikt hotellrum
med vy över den vackra Umeälven. Granö Beckasin ligger i
Granö, ca 70 km nordväst om Umeå. I den lilla restaurangen serveras god mat med fokus på ekologiska råvaror och
anläggningen erbjuder spännande upplevelser under både
sommar- och vinterhalvåret.
Granö Beckasin www.granobeckasin.com
info@granobeckasin.com • Tel. +46 (0)933-410 00

Stora Hotellet
Stora Hotellet etablerades redan 1895 och är beläget vid Rådhuset i centrala Umeå. Det nyrenoverade hotellet är integre-

rat med Väven, stadens nya kulturhus, och har skapats med
tanke på den moderna och mångsidiga resenärens livsstil och
krav.
Stora Hotellet erbjuder 82 unika gästrum i saltstänkt sjöfartsmiljö. Restaurangen, cocktailbaren och loungen har blivit en
livlig mötesplats för både hotellgäster och Umeåbor.
Kulturutbudet i Umeå täcker allt från samiska traditioner och
opera till många museer och charmiga byggnader i såväl traditionell som modern skandinavisk stil.
Stora Hotellet www.storahotelletumea.se
info@storahotelletumea.se • Tel. +46 90778870

Båtresa med Wasaline från Umeå till Vasa. Passa på att njuta av den vackra och spektakulära sjöresan som passerar
genom delar av världsarvet i Kvarkens skärgård. Möjlighet att avnjuta skärgårdsbord ombord. www.wasaline.com

VASAREGIONEN/KVARKENS SKÄRGÅRD
På Kalles Inn i Söderudden längst ut på Replotlandet kan
du bo i unika glasprismor inredda i full hotellstandad. Härifrån kan du ligga i sängen och beundra ljusa sommarnätter, en gnistrande stjärnhimmel under vintern och, om du
har riktig tur, ett sprakande norrsken. Oavsett årstid så
finns den fantastiska havsutsikten alltid närvarande.

Här kan man också passa på att njuta av den finländska
bastukulturen när den är som bäst. Varför inte prova på
rökbastu? Restaurangen bjuder på högklassig mat med
magnifik utsikt över den karga skärgårdsnaturen.
Kalles Inn www.kallesinn.fi
info@kallesinn.com • Tel: +358 (0)10 231 1300
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