
PIMPELFISKE 

När vintern kommer och isarna bör-
jar lägga sig, vanligtvis i december, får 
pimpelentusiasterna återigen möjlighet 
att testa skärpan på sina borrar och se 
om det nappar i hålen.

Under vinterhalvåret är dagarna korta 
men om du råkar vara på rätt plats vid 
rätt tillfälle så kommer du bli överras-
kad av hur aktiva fiskarna är nere i det 
kalla vattnet. Ett tips är att lämna mor-
myskorna hemma under vintersäsongen 
och fiska med tunga vikter och vertikala 
jiggar eftersom stimmen fortfarande rör 
sig och fisken bara hugger under en kort 
tid.

www.kvarkenfishing.fi

+ 358 50 527 2314

BASTU

Om du vill förstå dig på Finland och dess 
folk så är bastun en bra utgångspunkt!

Att bada bastu är en så stor del av den 
finska kulturen att den egentligen inte 
kan jämföras med något annat. Bastu är 
en livsstil i Finland och finnarna börjar 
basta redan som små barn och fortsät-
ter livet livet ut. Många finnar känner sig 
inkompletta om de inte får basta tillräck-
ligt ofta och en bastu är standard i finska 
hem, oavsett storlek.

Sedan århundraden har bastun varit en 
plats för fysisk och själslig rengöring, ett 
sätt att öppna sina sinnen för världen 
och bli ett med mänsklighetens kärna. 
Kom och upplev finsk bastukultur när 
den är som bäst!

www.kallesinn.fi/utrymmen/bastun

VINTERAKTIVITETER PÅ 
FARM BACKSJÖN

Farm Backsjön erbjuder alla möjliga ty-
per av vinteraktiviteter, allt från pimpling 
och turer med hundsläde till att bygga is-
skulpturer och pimpla. Eller varför inte 
bygga en igloo som du kan övernatta i? 
Många kommer även hit bara för att nju-
ta av tystnaden.

Hundsläde är en av de mest uppskattade 
aktiviteterna på Farm Backsjön eftersom 
besökarna får möjlighet att inte bara åka 
släde, man kan få styra själv också.

www.farmbacksjon.com
+46(0)703 47 47 69
info@farmbacksjon.com

Världsarvet 
på vintern

www.kvarkenfishing.fi
www.kallesinn.fi/utrymmen/bastun
www.farmbacksjon.com


www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com

Världsarvet på vintern

NJUT AV VINTERN PÅ 
HALLSTABERGET I 

SOLLEFTEÅ 

Mitt på Hallstaberget ligger femstjärni-
ga Hotell Hallstaberget med skidbacke, 
längdskidspår, skidskytteanläggning och 
backhoppning precis intill. 

Endast 100 meter från hotellet finns an-
slutning till ca. 70 km härliga prepare-
rade skidspår och för den som vill testa 
något nytt så finns det möjlighet att hyra 
snöskor och uppleva den svenska vin-
tern på nära håll. Om du föredrar att ta 
det lite lugnt så går det lika bra att av-
njuta en drink i hotellbaren och uppleva 
landskapet genom de stora panorama-
fönstren med utsikt över skidbacken och 
den vackra Ådalen.

www.hallstaski.com
+46 620 682000
info@hallstaski.com
www.hallstaberget.se
+46 620 12320

info@hallstaberget.se

LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR 
PÅ TAVELSJÖN

Ungefär 30 km från Umeå ligger Tavel-
sjön som erbjuder förstklassig skridsko-
åkning för hela familjen.

På Tavelsjöns is plogas varje år en ca. 
15 km lång isbana som startar vid Sund-
lingska Gården. Banan går i en åtta och 
det går lika bra att åka hela som halva 
spåret vilket är en av anledningarna till 
att Tavelsjön är ett uppskattat utflykts-
mål för både familjer och motionsåkare. 
Runt sjön finns flera vindskydd med 
grillplatser och på helgerna kan man vär-
ma sig och köpa något att äta på Sund-
lingska Gården. 

Under vissa delar av säsongen erbjuds 
gratis bussar till Tavelsjön.

+46 70 377 20 16
Contact:  Mattias Bornerberg 
mbo@kamstrup.se 

HUNDSLÄDE PÅ 
GRANÖ BECKASIN 

Njut av den härliga upplevelsen av att 
glida fram genom Lappland och Väster-
bottens snötäckta landskap bakom ett 
spann ivriga slädhundar. 

Slädturerna går längs välpreparerade 
spår, mestadels genom skogen. Vanligt-
vis delar två personer på en släde och 
turas om att styra och åka men det finns 
även slädar för en person. Ett hund-
spann består av mellan fyra och sex hun-
dar som hjälps åt att dra släden genom 
de mäktiga skogarna och det finns alltid 
en guide med på turen som visar hur 
man gör. Kombinationen av gnistrande 
vinterlandskap, fartfylld åkning och sam-
spelet med hundarna är en fantastisk 
upplevelse!

Viktigt: Ta på varma kläder! Av säker-
hetsskäl måste man vara över 15 år, läng-
re än 160 cm och väga mer än 50 kg för 
att köra hundsläde. 

www.granobeckasin.com
+ 46 933 410 00
info@granobeckasin.com

ETT VÄRLDSARV,
TVÅ LÄNDER –
TRE DESTINATIONER
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