
Dag 1. Måndag 22 maj 
Avresa kl. 7.00 från Parkhallen i Tranås. På vägen 
norrut stannar vi för kaffe och lunch. Resan går till 
Härnösand, där vi kommer att bo 3 nätter på  
First Hotel Stadt Härnösand, centralt beläget,  
www.firsthotels.se/hotell/sverige/harnosand/first-
hotel-stadt/. Ankomst till Härnösand ca 18.00. Dagen 
avslutas med en gemensam middag på hotellet. 

Dag 2. Tisdag 23 maj 
Vår guide Camilla möter upp och följer med en heldag 
för att guida oss runt på Höga Kusten. Vi inleder i det 
lilla samhället Lunde vid Sandöbron som har fört in 
Ådalen i historieböckerna och här får vi höra berättel-
sen om kravallerna 1931. En skulptur vid Sandöbron 
minner om dramat som krävde fem liv. Vi åker sedan 
över Sandöbron ut till Nordingrå och besöker  
Mannaminne som är ett stort friluftsmuseum skapat av 
konstnären Anders Åberg och hans fru Barbro Åberg. 
Efter en trevlig guidad visning fortsätter resan till färje-
läget Barsta.
    I Barsta tittar vi på färjeläget och besöker Barsta 
kapell, ett av de äldsta kvarvarande kapellen från 
Gävlefiskarnas tid, som byggdes 1665. Vi äter lunch på 
Skutskepparen som ligger nära kapellet. Efter en god 
lunch fortsätter resan till Mjälloms Tunnbröd- Sveriges 
äldsta tunnbrödsbageri. Vi lär oss mer om deras snart 

Resa till Världsarvet Höga Kusten 
22 – 25 maj 2023 med reseledaren Nunne Lander

TRANÅSSENIORERNA

Följ med oss och upplev det storslagna världs-
arvet Höga Kusten i norra Sverige. En riktig 
klassiker bland resor i Sverige! Under vår resa 
gör vi flera intressanta besök, bland annat vid 
platsen för Ådalskravallerna, Högakustenbron 
och en kryssning på Ångermanälven. Vi blir 
guidade i detta världsarvsområde av den mycket 
omtyckta lokalguiden Camilla Nilsson.  

100-åriga historia och om det traditionella hantverket. 
Här finns också möjlighet att handla. Vi fortsätter 
sedan till Högakusten hotellet och ser på utsikten och 
hör vår guide Camilla berätta om bygget av
Högakustenbron och åker sedan över bron. Dagen 
avslutas med visning och provsmakning på Hernö Gin. 
Ett gindestilleri som är beläget i den natursköna byn 
Dala strax utanför Härnösand. Här produceras hant-
verksmässigt framställt gin vilket resulterat i att destil-
leriet flera gånger vunnit pris för världens bästa gin. 
Middag på hotellet. 

Dag 3. Onsdag 24 maj
Guidning ca 9:30-12:00 med vår guide Camilla. Stads-
vandring i centrum och besök i Härnösands Dom-
kyrka. Bussguidning med Camilla genom stan och upp 
på Vårdkasberget för att se utsikten och få veta lite om 
Härnösand. Lunch äter vi på restaurang Härnö  
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Pris vid 30 personer 6 700 kr
Pris vid 35 personer 6 500 kr
Pris vid 40 personer 6 200 kr
Enkelrumstillägg     1050 kr  

I resans pris ingår:
• Resa med modern turistbuss från Ombergs Buss 
• 3 övernattningar med del i dubbelrum inkl. frukost
• 2 luncher •2 middagar  
• Lokalguide dag 2 och halvdag dag 3 
• Utflykter enligt program
• Inträde och guidning Mannaminne
• Utsikt Höga kusten
• Visning och provning på Härnö Gin 
• Kryssning på Ångermanälven med skärgårdsbuffé
• Reseledarservice

Anmälan och information:
Nunne Lander 070-655 81 22,  
E-post: nunne_l@hotmail.com 
Ev. allergier eller specialkost meddelas i anmälan.

Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 1500 kr/person skall vara Er Resa 
tillhanda senast den 17 februari 2023. Anmälan till 
resan är bindande, inbetald anmälningsavgift återbeta-
las inte vid avbokning. Resterande betalning ska vara 
Er Resa tillhanda senast den 12 april 2023. Vid avbok-
ning därefter sker ingen återbetalning av slutbetalning. 
All betalning sker mot utskickad faktura.

Vi reserverar oss för eventuella program eller 
prisjusteringar som vi inte råder över. 

Tänk på… 

… att kolla era avbokningsskydd på er  
hemförsäkring och/eller ert betalkort.

 

Resegaranti: 
Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammar-
kollegiet.

Välkomna med Er anmälan
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Outdoor som är belägen vid toppen av Vårdkasberget. 
Efter lunch egen tid att gå på stan. Om några vill går 
det att göra besök på länsmuseet eller på Härnösands 
bilmuseum som är Sveriges största och kanske också 
bästa. Efter en eftermiddag med egen tid träffas vi på 
kvällen för en gemensam kryssning längs Ångerman-
älven. Vi upplever Höga Kusten och Ångermanälven 
ombord på trevliga Ådalen III. Båten avgår från 
Härnösand kl. 18.00 och kryssar upp mot Högakus-
tenbron. Under resan serveras en stor skärgårdsbuffé. 

Dag 4. Torsdag 25 maj   
Efter frukost tar vi plats i bussen och med flera stopp 
under vägen för bl.a. lunch är vi tillbaka ca 20.00 i 
Tranås.     


