
KORKEA RANNIKKO

KORKEAN RANNIKON SILTA
80 km Örnsköldsvikistä etelään
Korkean rannikon silta on Ruotsin pisin riip-
pusilta ja alueen valokuvatuin rakennelma. Se 
toimii myös porttina maailmanperintökoh-
teeseen.
 Hotellin ravintolasta avautuu upeat näky-
mät kauniille Ångermanälvenille ja Korkean 
rannikon sillalle, ja sen suositeltu ravintola 
tukee maailmanperintökohteen lähiruoka- ja 
juomatoimittajia.

MANNAMINNE NORDINGRÅ
62 km Örnsköldsvikistä etelään
Korkean rannikon keskusta, jossa on 52 
kylää, 52 vuorta ja 52 järveä. Tämä museo-
alue houkuttelee Korkealle rannikolle paljon 
kävijöitä. Museon upean kokoelman ovat 
koonneet taiteilija Anders Åberg ja hänen 
vaimonsa Barbro.

KORKEAN RANNIKON LAIVAT ULVÖN-
SAARELLE
Lähdöt Dockstasta ja Ullångerista, 38-51 km 

Örnsköldsvikistä etelään. 
Nauti maailmanperintökohteesta ja 

saaristosta Korkean rannikon 
laivoilla – matka Ulvön-saarel-

le kestää noin kaksi tuntia. 

Korkea rannikko on tunnettu omaleimai-
sesta, monipuolisesta ja erittäin maukkaasta 
ruoastaan. Monille Korkeasta rannikosta ja 
ruoasta tulee ensimmäisenä mieleen alueen 
kuuluisa “hapansilakka” – eikä tämä yhteys 
ole kovin kaukaa haettu.
 

Hapansilakkaa (surströmming) on valmis-
tettu Ulvön-saarella vuodesta 1890 lähtien. 
Hapansilakka-akatemia (perustettu 1999) 
pyrkii säilyttämään hapansilakan valmistuk-
sen alueella sekä kehittämään yleistä kulttuu-
ria sen ympärillä.

NATURUM KORKEA RANNIKKO
40 km Örnsköldsvikistä etelään
Portti luontoon – vierailukeskus Naturum 
Höga Kusten sijaitsee maailmanperintökoh-
teen sydämessä vain kivenheiton päässä Sku-
lebergetin luonnonsuojelualueesta ja Skule-
skogenin kansallispuistosta. Vierailukeskus 
perehdyttää kävijät maankohoamisen geolo-
giseen ja kulttuurilliseen historiaan sekä kau-
niiseen luontoon.
 

SKULESKOGEN / FRILUFTSBYN
40 km Örnsköldsvikistä etelään
Skuleskogenista tuli kansallispuisto vuonna 
1984. Sen ylpeyksiä ovat kauniit, erittäin vuo-
ristoiset maisemat, koskemattomat metsät ja 
tasaiset kalliot, kiinnostava kasvisto ja upeat 
näkymät. Ja Slåtterdalsskrevanin rotko on 
todellakin viiden kilometrin patikkaretken 
arvoinen.

UUMAJA 

NORRBYSKÄRIN SAARI
53 km Uumajasta ja 78 km Örnsköldsvikistä 
Kaikuja menneisyydestä. Norrbyskärin mu-
seo kertoo, millaista oli elää aikoinaan pai-
kalla olleessa sahayhteisössä. Näyttelyssä 
“Elämää Norrbyskärissä 1892–1952” voit 
tutustua sahanjohtajan Frans Kempen ja hä-
nen työntekijöidensä elämään. Lauttamatka 
saarelle kestää 15 minuuttia, eikä saarella ole 
lainkaan autoja. Uumaja/Hörnefors.
 

VÄSTERBOTTENIN MUSEO
Uumajassa
Ulkoilmamuseossa on noin 40 rakennusta 
eri puolilta lääniä, mm. tyypillinen västerbot-
tenilainen maalaistalo, leipomo ja puimala. 
Saat tietoa siitä, miten saamelaiset asuttivat 
metsät ja vuoret, miten kalastajat asuivat ran-
nikolla ja millainen merkitys suksilla oli tä-
män alueen kuljetusmuotona. Museossa on 
esillä myös maailman vanhin suksi, joka on 
vanhempi kuin Egyptin pyramidit!
 

elämyksiä
Koe maailmanperintökohteen monipuolinen luonto, Uumajan kodikkuus ja urbaani syke.
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elämyksiä

ÄLGENS HUS - HIRVIFARMI
75 km Uumajasta itään
Mikään ei voita pääsyä hirven lähelle. Vierai-
le Euroopan ensimmäisellä kesyjen hirvien 
farmilla ja tutustu metsien kuninkaaseen ta-
valla, joka ei koskaan aikaisemmin ole ollut 
mahdollista! Voit ostaa mukaasi myös hirvi-
juustoa, joka on valmistettu farmin omien 
hirvien maidosta. Bjurholm/Västernyliden.

KANSALLISJOKI VINDELÄLVEN – 
MÅRDSELEN KOSKIEN LUONNON-
SUOJELUALUE
120 km Uumajasta luoteeseen
Vindelälvenin komeimpiin kuuluvilla Mård-
selen koskilla silmien eteen avautuvat myös 
jättimäiset hiidenkirnut, aarniometsät ja van-
han tukinuittoajan rauniot, jotka tekevät pai-
kasta suositun luontokohteen. 
 Koskien keskellä olevien pienten saarten 
välillä pääsee liikkumaan riippusiltoja pitkin 
ja saarilta löytyy loistavia grillaus- ja leväh-
dyspaikkoja. Luonnonsuojelualue sijaitsee 
noin 70 km Vindelnistä pohjoiseen 363-tien 
varrella Mårdselen pohjoispuolella. Vindeln/
Mårdsele.

MERENKURKUN SAARISTO

NÄKÖTORNI SALTKARET JA BOD-
VATTNET RUNT -LUONTOPOLKU

40 km Vaasasta luoteeseen
Vaikuttava, tummaksi tervattu ja 

20 metriä korkea Saltkaretin 

näkötorni sijaitsee Merenkurkun saariston 
maailmanperintöalueella, tarkemmin sa-
nottuna Svedjehamnin kalasatamassa Mus-
tasaaren kunnassa. Tornista avautuvat upeat 
näkymät De Geer -pyykkilautamoreenien 
ylle. Alueen ainutlaatuinen moreenisaaristo 
on todiste viime jääkauden mahtavasta voi-
masta Merenkurkussa.
 Bodvattnet runt  luontopolku alkaa myös 
Svedjehamnista. Vierailijat pääsevät luonto-
polulla tutustumaan maankohoamisilmiöön 
ja De Geer -moreeneihin. Polku on noin 3,5 
km pitkä. Mustasaari/Björköby.

MAAILMANPERINTÖRISTEILYT 
VALASSAARILLE
Lähtö Svedjehamnista, 40 km Vaasasta luoteeseen
Valassaarten saariryhmä sijaitsee Merenkur-
kun saaristossa noin 15 km Björköstä luotee-
seen. Valassaaret rauhoitettiin lintujensuo-
jelualueeksi jo vuonna 1948. Nauti 2,5 km 
pitkästä luontopolusta oppaan seurassa ja 
opi samalla lisää saaren monipuolisesta luon-
nosta. Koivumetsää halkovaa polun osaa 
kutsutaan yleisesti “Rakkauden poluksi”. 
Risteilyt lähtevät Svedjehamnista. Osallistu-
jille tarjotaan kahvia ja herkullisia lohivoi-
leipiä saaren majakan juurella. Matka kestää 
noin viisi tuntia. Mustasaari/Björköby.

SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI 
12 km Vaasasta etelään
Söderfjärdenin meteoriittikraatteri syntyi 
meteoriitin rajussa törmäyksessä noin 520 

miljoonaa vuotta sitten. Nykyään kraatteri 
on lintujen paratiisi, ja vierailijat pääsevät 
seuraamaan alueen runsasta linnustoa seitse-
män metriä korkeasta lintutornista käsin. Sö-
derfjärden on kurkien tärkein levähdyspaikka 
koko Suomessa. 
 Meteoriihen vierailukeskuksen näyttelyssä 
kerrotaan kraatterin jännittävästä historiasta 
tehokkaan ja värikkään multimedian, opet-
tavaisten valokaappien ja monien muiden 
välineiden avulla. Lisäksi alueella on hyvin 
varusteltu observatorio, jonka kaukoputkella 
voi tutkia satojen miljoonien valovuosien 
päässä maailmankaikkeudessa sijaitsevia tai-
vaankappaleita. Vaasa/Sundom.

TERRANOVA – 
MERENKURKUN LUONTOKESKUS
Vaasa
Merenkurkun luontokeskus Terranovassa 
voit kokea Merenkurkun saariston ainut-
laatuisen luonnon keskellä kaupunkia. Saat 
nähdä ja kuulla alueen linnut, taputtaa hyljet-
tä päälaelle ja kurkistaa virtuaaliseen akvaa-
rioon, jossa kaikenkokoiset kalat uivat kans-
sasi. Hyönteiskammiossa näet kaikki alueen 
kauniit perhoslajit, ja Kivien valtakunnassa 
voit silittää ikivanhoja kivilajeja. 
 Terranova on hyvä aloituspaikka maail-
manperintöalueesta kiinnostuneille. Terra-
nova – Merenkurkun luontokeskus sijaitsee 
Pohjanmaan museon tiloissa.

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com


