
KORKEA RANNIKKO
 
HOTELLI HÖGA KUSTEN
Sandöverken, 80 km Örnsköldsvikistä etelään
Korkean rannikon silta ylittää Ångermanäl-
venin Härnösandin ja Kramforsin kuntien 
rajalla. Hotelli Höga Kustenin ravintola 
tarjoaa upeat näkymät sillalle ja tarjoilee pai-
kallisesti tuotettuja ruokia ja juomia – täällä 
pääset maistamaan maailmanperintökohteen 
ainutlaatuisia makuja.
 
TISLAAMO BOX DESTILLERI
Bjärtrå, 71 km Örnsköldsvikistä etelään
Box Destilleri -tislaamo toimii entisessä saha-
laitoksessa, joka sijaitsi aikoinaan mahtavan 
Ångermanälvenin rannalla Pohjois-Ruotsis-
sa. Sahalla valmistettiin aihioita laatikoihin, 
jotka vietiin Englantiin. Box Destilleri pyrkii 
tuottamaan kansainvälisesti korkealaatuista 
viskiä, ja tislaamon tuotteet ovat jo saaneet-
kin runsaasti kehuja. Tislaamo on saanut 
ylistäviä arvosanoja maailman johtavilta vis-
kilehdiltä ja sitä on kutsuttu ”Maailman kiin-
nostavimmaksi uudeksi tislaamoksi”.
 

KORKEAN RANNIKON LAIVAT JA 
HOTELLI ULVÖ
Lähdöt Dockstasta ja Ullångerista, 38-51 km 
Örnsköldsvikistä etelään
Nauti maailmanperintökohteesta ja saaris-
tosta Korkean rannikon laivoilla – matka 
Ulvön-saarelle kestää noin kaksi tuntia. Ho-

telli Ulvö tarjoilee vierailleen suosittua saa-
ristolaisbuffetia.

Korkea rannikko tunnetaan oma-
leimaisesta, monipuolisesta ja 

erittäin maukkaasta ruoas-

taan. Monille Korkeasta rannikosta ja ruoasta 
tulee ensimmäisenä mieleen alueen kuuluisa 
“hapansilakka” – eikä tämä yhteys ole kovin 
kaukaa haettu. Hapansilakkaa on valmistettu 
Ulvön-saarella vuodesta 1890 lähtien.
 

FRILUFTSBYN/ TOPPSTUGAN-MÖKKI
Docksta, 38 km Örnsköldsvikistä etelään
Toppstugan on rustiikki hirsimökki Skule-
bergetin huipulla. Täältä avautuva maisema 
on Ruotsin kauneimpia.
 Ulkoterassin ruokapöydässä pääset naut-
timaan henkeäsalpaavasta näkymästä Kor-
kean rannikon maailmanperintökohteeseen. 
Mökille pääsee kävelemällä tai tuolihissillä, ja 
rohkeimmat voivat myös kiivetä vuorelle VIA 
FERRATAA pitkin!
 
UUMAJA
 
ÅBRÅNETS LIMOUSIN
92 km Örnsköldsvikistä ja 45 km Uumajasta
Åbrånets Limousin on maatilamyymälä ja 
-kahvila ihastuttavalla maaseudulla lähellä 
Hörneån-jokea. Myymälässä myydään maa-
tilan omaa mureaa Limousin-naudanlihaa ja 
makkaroita. Tarjolla on myös muita paikal-
lisesti tuotettuja elintarvikkeita ja alueen kä-
sitöitä. Nordmaling/ Hörnsjö.
 
ÄLVTÅETS GRÖNA
Uumajassa
Luomuravintola ja kahvila kaupungissa mut-
ta silti maalla! Ravintola on saanut vaikutteita 
puutarhakahviloista ja sveitsiläisistä maa-
tilaravintoloista. Pääset sinne kävelemällä 
Uumajan keskustasta noin 30 minuutissa 
seuraamalla majesteetillisen Umeälvenin ran-

tatietä. Siellä ei ole autoja. Tervetuloa Älvik-
seen! Uumaja/Grubbe.
 
KVARKEN FISK
30 km Uumajasta
Kvarkenfisk-kalaravintola sijaitsee kauniilla 
paikalla Rovögernin kalastajakylässä. Kvar-
kenfisk tarjoaa marinoitua silliä, kalakakkuja, 
salaatteja, äyriäisiä, savustettua hyljettä, oman 
savustamon savukalaa, jännittäviä marinade-
ja, kastikkeita, makkaroita, pateita, pastramia 
ja keittoja. Kaikki on valmistettu paikallisista, 
monipuolisista merenantimista. Kvarkenfi-
skissä on myös jännittävä jälkiruokapöytä, 
josta löytyy aina jotakin herkkua... Ravinto-
lassa on myös erikoispöydät lapsille ja allergi-
koille. Uumaja/Täfteå.

 

UUMAJAN RAVINTOLAT RUOTSIN 
WHITE GUIDE -OPPAASSA – 
VALITSE SUOSIKKISI!
Kaupungin ravintoloista peräti kymmenen 
on päässyt White Guide-oppaaseen, joka on 
maan johtava ravintolasuositusten julkaisu. 
Teatercafét on maineikas täyden palvelun ra-
vintola. White Guide -listalla on myös suo-
sittu bistro Rex, jonka viihtyisässä baarissa 
on vuosisadanvaihteen miljöö, kuten myös 
suuren valikoiman italialaisia herkkuja tarjoa-
va Invito.
 Köksbaren on erikoistunut hyvin riiputet-
tuun ja mureaan lihaan. Perinteisiä espanja-
laisia tapaksia tarjoaa tietenkin Tapas Bar Deli. 
 Sen viinivalikoima on kaupungin parhaim-
pia. Brunssin, lounaan, päivällisen ja välipa-
loja tarjoilee Gotthard’s perinteikkäässä 

makuja
Makuja Pohjanlahdelta, paikallisia kulinaarisia erikoisuuksia mereltä ja metsästä.
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makuja
Stora Hotelletissa. Runt Hörnet Renmarkstor-
getin sydämessä on ravintola, jonka ruokalis-
ta laaditaan päivän parhaiden raaka-aineiden 
mukaan. 
 Lyhyen pyörämatkan päässä kaupungin 
keskustasta on Älvtåets Gröna, perheomistei-
nen luomuravintola ja kahvila. Kauniissa 
Rovögernin kalastajakylässä sijaitsevalla 
Kvarkenfisk-kalaravintolalla on oma savus-
tamo ja ruokalistalla on paljon maukkaita, 
paikallisia kalaruokia. Lopuksi on tietenkin 
mainittava Bistro Le Garage, jonka rustiikki-
nen ranskalaisruotsalainen keittiö tuo sille 
ansaitun paikan White Guide -oppaassa.

MERENKURKUN SAARISTO

BOCK’S CORNER BREWERY
Vaasa
Bock’s Corner Brewery on itsenäinen pien-
panimo, joka sijaitsee aikoinaan kukoista-
neella panimoalueella. Helmikuussa 2015, 
lähes 30 vuoden hiljaiselon jälkeen, panimo 
valmisti kunnostetussa jääkellarissa ensim-
mäisen koe-erän olutta. Panimon yhteydessä 
sijaitsevassa Bock’s Pubissa kävijät voivat 
seurustella ja nauttia herkullisesta ruoasta 
samalla kun he seuraavat panimomestaria 
työs sään. Bock’s Corner Brewery on koko 
perheen paikka – älä unohda tervehtiä ul-
kona laiduntavia eläimiä! 
 Markkinoilla on myynnissä mm. panimon 
omia juomia, Rexholmen-tilan lihatuotteita 
ja kahvia.

GRANHOLM’S
51 km Vaasasta koilliseen

Tervetuloa Granholm’siin, missä to-
maateista, omenoista, erilaisista 

metsämarjoista sekä luomuvil-
jellyistä ja luonnossa kasva-

neista marjoista valmistetaan hilloja ja mar-
meladeja. Metsämarjat on poimittu suoraan 
Poh janmaan metsistä ja saaristosta, jossa ne 
ovat kypsyneet pohjolan pitkinä kesäpäivinä. 
Valoisat kesäyöt ovat antaneet marjoille nii-
den ainutlaatuisen ja tuoreen aromin. Teh-
taanmyymälästä voit ostaa tuotteitamme 
yksittäispakkauksissa tai lahjapakkauksissa. 
Myymme myös vihanneksia ja käsitöitä. 
Maksamaan saaristo/Vesterö.

TAVATAAN KAUPPAHALLISSA!
Vaasan Kauppahalli kaupungin keskustassa 
on toiminut kaupunkilaisten kohtaamispaik-
kana yli sata vuotta: paikkana, joka toivottaa 
kävijät tervetulleiksi kahvikuppien kilinän ja 
iloisten tervehdysten saattelemana. 
 Kauppahalli tarjoaa sinulle hienon perin-
teisen ostoskokemuksen, vai haluaisitko 
ehkäpä vain piipahtaa lihapuodissa tai tuo-
retta Merenkurkun kalaa tarjoavassa kalaliik-
keessä? Löydät Kauppahallista erinomaisen 
valikoiman mm. juustoja, erilaisia herkkuja 
ja hienostuneita makuja monenlaisten tuot-
teiden muodossa; mausteista makeisiin, vil-
jatuotteista kahveihin, ja kotileivonnaisista 
laatusuklaisiin – ja lähes kaikki tuotteet ovat 
paikallisia. Vaasa.

JANNEN SALUUNA
Kuusisaaressa Vaasan saaristossa
Jannen Saluuna Vaasan saariston Kuusisaa-
ressa on todellinen keidas, joka tunnetaan 
erinomaisesta saaristolaisruoastaan, kuten 
lohikeitosta, savusiiasta, kotijuustoista ja tyr-
nimarjasta. Ruokalista koostuu sekä perintei-
sistä että moderneista ruokalajeista, ja ravin-
tolassa käytetään aina tuoreita raaka-aineita 
sekä paikallista lihaa ja kalaa. Valikoima miel-
lyttää kaikkia. Jannen Saluuna tarjoaa aidon 
saaristolaisseikkailun, erinomaista ruokaa, 

mainion saunan ja rentouttavan kylpyhet-
ken kylpytynnyreissä ympäri vuoden. Vaasan 
Sisäsatamasta pääsee kesäaikana Kuusisaa-
reen virkistävällä saaristoristeilyllä. Matka 
kestää 35 minuuttia.

CAFÉ & RESTAURANT ARKEN
24 km Vaasasta luoteeseen
Café & Restaurant Arken tunnetaan herkulli-
sista paistetuista ahvenistaan. Ravintolan ruo-
kalistalla on paljon muitakin mielenkiintoisia 
ja paikallisista raaka-aineista valmistettuja 
ruokalajeja. Kesäisin auki oleva ravintola ja 
sen viihtyisä terassi  sijaitsevat Raippaluodon 
vierassataman vieressä. Tiloissa järjestetään 
myös useita kulttuuritapahtumia, esimer-
kiksi yhteislaulutilaisuuksia Raippaluodon 
satamassa ja kesäyön tansseja live-musiikin 
tahtiin. Mustasaari/Raippaluoto.

CAFÉ SALTERIET
40 km Vaasasta luoteeseen
Café Salteriet sijaitsee keskellä Merenkurkun 
saariston maailmanperintöaluetta kauniissa 
Svedjehamnin satamassa Björkössä. Kahvi-
lassa tarjotaan tuoretta kahvia ja itse tehtyjä 
leivonnaisia joka päivä. Ruokalistalla on 
myös maukkaita piirakoita, ylellisiä voileipiä 
ja tietysti kermaista lohikeittoa. Kesäisin auki 
olevassa kahvilassa järjestetään myös tai-
denäyttelyjä. Kahvilan vieressä sijaitsevasta 
Saltkaret-näkötornista voi ihastella vaikutta-
via De Geer -moreenimuodostelmia.  Mus-
tasaari/Björköby.

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com


