
KORKEA RANNIKKO 
Tervetuloa kokemaan 10 000 vuotta maan-
kohoamista ja 10 000 erilaista makua - Kor-
kea rannikko Pohjois-Ruotsissa.
 
Ensimmäisenä pysähdyspaikkana on MAN-
NAMINNE, Nordingrå – 52 kylineen, 52 
vuorineen ja 52 järvineen.
 
VILLA FRAXINUKSEN PUUTARHA on 
upea paikka, jossa arkkitehtuuri muovaa 
maisemaa – mikä puolestaan vaikuttaa ark-
kitehtuuriin. Tämä Hyndtjärnissä sijaitseva 
talo on inspiroiva pala paratiisia täydessä 
kukoistuksessaan – luonnon ja arkkiteh-
tuurin täydellinen liitto. Rakentamisessa on 
hyödynnetty useita eri teemoja, ja alueella on 
myös ravintola. 

Vierailtuamme näissä kahdessa kohteessa 
Nordingråssa lähdemme mukavalle laiva-
risteilylle KORKEAN RANNIKON LAIVOIL-
LA. Matka Ulvön-saarelle kestää noin kaksi 
tuntia. Nauti maailmanperintökohteesta 
risteilyn aikana.
  

HOTELLI ULVÖ
Jokaiselle vuodenajalle on oma ruokalistan-
sa, joka perustuu kauden tuoreisiin raaka-
aineisiin merestä ja luonnosta. Tervetuloa 
kokeilemaan maukkaita ja yllätyksellisiä ruo-

kalistoja. Kesäisin tarjoilemme suositun 
saaristolaisbuffetin. Ehkäpä listalta 

löytyy myös ”hapansilakkaa”?
  

MJÄLLOMS TUNNBRÖD -leipomo.
Tunnbröd-rieskan historia voidaan jäljit-
tää Korkealle rannikolle. Uudessa vierailu-
keskuksessa voit varata opastetun kierroksen 
ja oppia lisää tästä perinteisestä käsityötai-
dosta. Sen jälkeen sinulla on mahdollisuus 
ostaa upeita rieskojamme edullisesti tehtaan 
hinnoin. Myymme myös muita Korkean ran-
nikon herkkuja. Ja jos sinulla on onnea, voit 
tavata jonkun kokeneista leipureistamme.
  

FRILUFTSBYN/ TOPPSTUGAN on rus-
tiikki hirsimökki Skulebergetin huipulla. 
Täältä avautuva maisema on Ruotsin kau-
neimpia. Ulkoterassin ruokapöydässä pääset 
nauttimaan henkeäsalpaavasta näkymästä 
Korkean rannikon maailmanperintökohtee-
seen. Mökille pääsee kävelemällä tai tuolihis-
sillä, ja rohkeimmat voivat myös kiivetä vuo-
relle VIA FERRATAA pitkin!
 
Jääkiekostaan kuuluisassa ÖRNSKÖLDSVI-
KIN kaupungissa on runsaasti hotelleja, jois-
sa nukut yösi hyvin ja pääset nauttimaan lähi-
ruokaa ja maailmanperintökohteen makuja.
 

UUMAJA
 
Vaihtoehto 1.
KOIVUJEN KAUPUNGIN Uumajan pe-
rusti vuonna 1622 kuningas Kustaa II Adolf. 
Raju tulipalo tuhosi suuren osan kaupungista 
vuonna 1888. Tutustu Uumajan historiaan 
ja tapahtumiin tulipalon jälkeen. Kävelykier-
rokset kaupungilla kestävät noin tunnin. Il-
lallinen vanhan kaupungintalon suositussa 
Rex-bistrossa, jonka baari on sisustettu tyy-
likkäästi viime vuosisadan tyyliin.
  

Vaihtoehto 2.
UMEDALEN SKULPTUR
Rakennus valmistui alun perin psykiatriseksi 
sairaalaksi 1930-luvulla, mutta myöhemmin 
se suljettiin ja Västerbottenin maakäräjät 
myi sen vuonna 1987 Balticgruppen-kiin-
teistöyhtiölle. Yhtiö kehitti hoitolaitoksesta 
nykyaikaisen ja houkuttelevan yrityskylän, 
ja muutti samalla täysin alueen aikaisemman 
huonon maineen.
 Balticgruppen on vuosien varrella hank-
kinut useita veistoksia, ja tänä päivänä puis-
ton pysyvä veistoskokoelma on vaikuttava – 
töiden tekijöinä esim. Miroslaw Balka, Louise 
Bourgeois, Tony Cragg, Antony Gormley, 
Anish Kapoor, Clay Ketter ja monia muita.
 Päivällinen Bistro Le Garagessa, joka on 
kuuluisa rustiikista ranskalaisruotsalaisesta 
keittiöstään. Ravintola sijaitsee veistospuis-
tossa.
  

ryhmille
Koe maailmanperintökohteen monipuolinen luonto ja Uumajan kodikkuus ja urbaani syke.
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ryhmille

NORRBYSKÄRIN SAARI
78 km Örnsköldsvikistä ja 53 km Uumajasta
Kaikuja menneisyydestä. Norrbyskärin mu-
seo kertoo, millaista oli elää aikoinaan pai-
kalla olleessa sahayhteisössä. Näyttelyssä 
“Elämää Norrbyskärissä 1892–1952” voit 
tutustua sahan johtajan Frans Kempen ja hä-
nen työntekijöidensä elämään. Lauttamatka 
saarelle kestää 15 minuuttia, eikä saarella ole 
lainkaan autoja. 
 ”Päivä saarella” -ryhmäpakettiin sisältyy 
opastettu kiertomatka turistijunalla, sisään-
pääsyt Norrbyskärin museoon ja Pikku-
Norrbyskäriin sekä saaristolaisbuffet. 
Uumaja/Hörnefors.

MERENKURKUN SAARISTO
Tutustu seutuun maailmanperintöoppaan 
seurassa. Suosittelemme merelle lähtöä, jotta 
saisit mahdollisimman kattavan kuvan maail-
manperintöalueesta. Ulkosaaristoon järjeste-
tään kesäisin useita risteilyjä.

Vaihtoehto 1. MAAILMANPERINTÖ-
RISTEILYT VALASSAARILLE
Valassaarten saariryhmä sijaitsee Meren-
kurkun saaristossa noin 15 km Björköstä 
luoteeseen. Valassaaret rauhoitettiin lintu-
jensuojelualueeksi 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 Sved-
jehamnista. 

Osallistujille tarjotaan kahvia ja herkullisia 
lohivoileipiä saaren majakan juurella. Matka 
kestää noin viisi tuntia.
 Illallinen Café & Restaurant Arkenissa, 
joka tunnetaan herkullisista paistetuista ah-
venistaan. Ravintolan ruokalistalla on paljon 
muitakin mielenkiintoisia ja paikallisista raa-
ka-aineista valmistettuja ruokalajeja. Kesäisin 
auki oleva ravintola ja sen viihtyisä terassi si-
jaitsevat Raippaluodon vierassataman vieres-
sä. Mustasaari/Raippaluoto.

Vaihtoehto 2. VARPIN SAARISTOTILA 
VÄSTERÖSSÄ
Maksamaan saaristossa, noin 50 km Vaa-
sasta koilliseen, sijaitsee pieni Västerön kylä, 
jossa toimii Varpin Saaristotila. Varpin Saa-
ristotilalla voi nauttia lounaasta ja illallisesta, 
viihtyisästä majoituksesta sekä mallassaunas-
ta veden äärellä. Saaristotilan isäntä tarinoi 
värikkäästi saariston entisaikojen elämästä.  
 Tilalta järjestetään opastettuja risteilyjä 
Mikkelinsaarten luontoasemalle Kummel-
skärin saarelle maailmanperintöalueen ulko-
saaristoon. Saarella voi nauttia luontopolusta 
oppaan seurassa ja kiivetä luontoaseman 
torniin ihastelemaan Mikkelinsaarten saaris-
tomaisemia. Nauti ikimuistoisesta lounaasta 
luon nossa luontoaseman lähellä. Matkan 
kesto noin seitsemän tuntia.

Vaihtoehto 3. BJÖRKÖBY, NÄKÖTORNI 
SALTKARET JA BODVATTNET RUNT 
-LUONTOPOLKU
Saltkaretin näkötorni sijaitsee Björköbyssä 
Svedjehamnin kalasatamassa, keskellä maail-
manperintöaluetta. Vaikuttavasta, tummaksi 
tervatusta ja 20 metriä korkeasta näkötornis-
ta avautuvat upeat näkymät De Geer -pyyk-
kilautamoreenien ylle. Alueen ainutlaatuinen 

moreenisaaristo on todiste viime jääkauden 
mahtavasta voimasta Merenkurkussa. Yhdis-
tä vierailuusi Bodvattnet runt -luontopolku, 
joka myös alkaa Svedjehamnista. Vierailijat 
pääsevät luontopolulla tutustumaan maan-
kohoamisilmiöön ja De Geer -moreeneihin. 
Polku on noin 3,5 km pitkä. Reippailun jäl-
keen voit nauttia herkullisesta saaristolaislou-
naasta Café Salterietissa. 
 Kotimatkalla voit vaikka piipahtaa Södra 
Vallgrundissa sijaitsevassa Sommaröhallenis-
sa, jossa myydään noin 80 paikallisen käsityö-
läisen tuotteita. Mustasaari/Södra Vallgrund.

Vaihtoehto 4. TERRANOVA, KÄSITYÖ-
TALO LOFTET JA KAUPPAHALLI
Terranova – Merenkurkun luontokeskus 
tuo Merenkurkun saariston ainutlaatuisen 
luonnon keskelle kaupunkia. Terranova on 
hyvä aloituspaikka maailmanperintöalueesta 
kiinnostuneille. Käsityötalo Loftet sijaitsee 
lumoavassa 1860-luvun hirsitalossa Vaasan 
keskustassa. Taito Shop Loftetissa on myyn-
nissä korkealaatuisia pohjalaisia ja suomalai-
sia taide- ja käsityötuotteita sekä myös laaja 
valikoima maailmanperintötuotteita. Nauti 
herkullisesta lounaasta Konsulinnan kahvi-
huoneessa. 
 Vaasan katuja tutkiessasi piipahda perintei-
sessä Kauppahallissa, joka toivottaa vieraat 
tervetulleeksi kahvikuppien kilinän ja iloisten 
tervehdysten saattelemana. Kauppahalli on 
toiminut kaupunkilaisten kohtaamispaikkana 
yli sata vuotta ja tarjoaa hienon, perinteisen 
ostoskokemuksen. Vaasa.

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com


