
PILKKIKALASTUS 

Kun talvi saapuu ja meri alkaa jäätyä, 
yleensä joulukuussa, innokkaat pilkkijät 
pääsevät jälleen kokeilemaan kairojensa 
purevuutta ja kalan ottia.
 
Talvella päivät ovat lyhyitä, mutta jos 
satut olemaan oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan, yllätyt, miten aktiivisesti kalat 
liikkuvat kylmissä vesissä. Pienenä vink-
kinä – jätä morrit kotiin talvella ja kalasta 
isoilla tasapainoilla ja pystypilkillä, koska 
parvet ovat vielä liikkeellä ja ottiaika on 
lyhyt.
 
www.kvarkenfishing.fi
+ 358 50 527 2314
esox.turism@gmail.com 

SAUNA

Jos haluat ymmärtää Suomea ja suoma-
laisia, sauna on hyvä lähtökohta!
 
Saunominen on niin merkittävä osa suo-
malaista kulttuuria, ettei sitä oikeastaan 
voi verrata mihinkään muuhun. Sauna 
on Suomessa elämäntapa. Suomalaiset 
alkavat saunoa jo pikkulapsina ja jatkavat 
sitä koko elämänsä. Olo tuntuu monis-
ta suomalaisista vajavaiselta, jos he eivät 
saa saunoa riittävän usein. Sauna kuuluu 
vakiona suomalaisiin koteihin asunnon 
koosta riippumatta.
 
Sauna on ollut vuosisatoja paikka, jossa 
ruumis ja sielu puhdistuvat, aistit virkis-
tyvät ja ihmisyyden ydin avautuu. Tule 
kokemaan suomalaista saunakulttuuria 
parhaimmillaan!
 
www.kallesinn.fi/tilat/saunat/
+358 (0)10 231 1300
info@kallesinn.com

FARM BACKSJÖN TARJOAA 
TALVISTA TEKEMISTÄ

Farm Backsjön tarjoaa kaikenlaista tal-
vista tekemistä aina pilkkimisestä ja koi-
ravaljakkoajeluista jääveistosten tekoon. 
Tai miksipä et rakentaisi iglua, jossa voit 
yöpyä? Monet tulevat myös nauttimaan 
hiljaisuudesta.
 
Koiravaljakkoajelu on kävijöiden suo-
siossa, koska he saavat myös ohjastaa 
valjakkoa itse, ei vain istua kyydissä.
 
www.farmbacksjon.com
+46(0)703 47 47 69
info@farmbacksjon.com

Maailmanperintö 
talvella



www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com

Maailmanperintö talvella

NAUTI TALVESTA 
SOLLEFTEÅN 

HALLSTABERGETISSÄ 

Viiden tähden Hotell Hallstaberget si-
jaitsee aivan laskettelurinteen, hiihtolatu-
jen, ampumahiihtokeskuksen ja hyppyri-
mäen vieressä.
 
Vain sata metriä hotellista ja pääset noin 
70 kilometriä kattavalle upealle latuver-
kostolle. Jos haluat kokeilla uutta, voit 
vuokrata lumikengät ja kokea Ruotsin 
talvea lähietäisyydeltä. Mikäli pidät rau-
hallisemmasta menosta, voit yhtä hyvin 
nauttia drinkin hotellin baarissa ja ihailla 
suurista maisemaikkunoista avautuvaa 
näkymää rinteeseen ja kauniiseen Ådale-
nin jokilaaksoon.
 
www.hallstaski.com
+46 (0)620 682000
info@hallstaski.com
www.hallstaberget.se
+46 (0)620 12320

info@hallstaberget.se

RETKILUISTELUA 
TAVELSJÖN-JÄRVELLÄ

Uumajasta n. 30 kilometrin päässä si-
jaitseva Tavelsjön-järvi tarjoaa loistavat 
 puitteet retkiluisteluun koko perheelle.
Järvelle aurataan joka vuosi noin 15 kilo-
metrin jäärata, alkupisteenä Sundlingska 
Gården. Rata on kahdeksikon muotoi-
nen, ja siitä voi yhtä hyvin luistella vain 
yhden tai sitten molemmat puoliskot. 
Niinpä rata onkin sekä perheiden että 
kuntoluistelijoiden suosiossa. Rannoilla 
on tuulensuojaa tarjoavia laavuja ja gril-
lipaikkoja, ja Sundlingska Gården tarjoaa 
ruokailumahdollisuuden viikonloppui-
sin.

+46 (0)70 377 20 16
Contact:  Mattias Bornerberg 
mbo@kamstrup.se 
 

KOIRAVALJAKOLLA 
GRANÖ BECKASINISSA 

Nauti ihanasta koiravaljakkoajelusta 
Ruot sin Lapin ja Västerbottenin lumisis-
sa maisemissa innokkaiden vetokoirien 
matkassa.
 
Enimmäkseen metsässä risteilevät reitit 
ovat laadukkaasti rakennettuja. Yleensä 
valjakossa matkaa kaksi ihmistä, jotka 
toimivat vuorotellen ohjastajina, mutta 
myös yhden hengen valjakot ovat mah-
dollisia. Koiravaljakossa on 4–6 koiraa, 
jotka vetävät rekeä mahtavien metsien 
poikki. Retkellä on aina mukana opas 
neuvomassa, miten toimitaan. Kimal-
televa talvimaisema, vauhdikas ajelu ja 
koirien yhteispeli on upea yhdistelmä ja 
kokemus!
 
Tärkeää: Pukeudu lämpimästi! Koira-
valjakon ohjastajan on turvallisuussyistä 
oltava yli 15-vuotias, yli 160 cm pitkä ja 
yli 50 kilon painoinen. 
 
www.granobeckasin.com
+ 46 (0)933 410 00
info@granobeckasin.com

YKSI MAAILMANPERINTÖ,

KAKSI MAATA –

KOLME MATKAKOHDETTA


