Trappstegsforsen i Kultsjöån

Vildmarksresan
DAG 1: ÖrebroÖrnsköldsvik.
Start från Nybble och
Örebro. Vi åker till Västerås
och vidare till Uppsala och
norrut efter kusten. Höga
Kusten-bron med den
nya vägsträckningens 30
broar över dalsänkor och
vattendrag är definitivt en
upplevelse! Vi bor den här
första natten på Foppas
eleganta Hotel Elite i
Örnsköldsvik. Middag.

Västerbottenost

DAG 2: ÖrnsköldsvikArvidsjaur. Ca 50 mil
Från Umeå till Burträsk.

V.g. vänd!

Resefakta

Detta kan vi kalla en
upptäckarresa till
bl.a. Västerbotten och
Lappland. Vi tror att
Du kommer hem med
sinnena fyllda av intryck
från människor som
är heltända på sina
livsprojekt. De sparar
ingen möda på att
entusiastiskt visa och
berätta om bygdens
historia och naturen
som de lever med runt
knutarna.
Det är klart att Du redan
vet en massa om Ditt
eget land. Vi tror ändå
att det blir många ahaupplevelser för Dig.
Resan har flera inslag av
norrländsk överraskande
gastronomi.
Vi hälsar dig välkommen!

Här i Burträsk började fru
Eleonora tillverkning av den
berömda Västerbottenosten
på 1870-talet. Det är bara
så märkligt att osten får
rätt smak endast om den
tillverkas här i Burträsk!
Om Ostens Hus tar emot
gruppen så går vi in där,
annars berättar reseledaren
historien kring osten och
byn. Någonstans utefter
vägen tar vi lunchpaus.
Nästa stopp är Svansele
Vildmarkscenter. Snickar´n
Tor-Björn har byggt upp
en otrolig anläggning.
I naturrummet finns
de svenska rovdjuren
uppstoppade. Svanseles
trevliga guider lär oss allt
som är värt att veta om
djuren och deras leverne.
Därefter kör bussen i

Tid: 31 aug-5 sept. 6 dagar, Pris: 7.695:Ingår: 5 frukost, 5 middag, entré och film på
Svansele vildmarkcenter, guidning samt renkött med
kaffe på Båtsuoij, entré och guidning Fatmomakke,
lokalguidningar enl. program.
Tillkommer: ev. reseförsäkring, övr. entréer och
måltider, enkelrumstillägg 1.750:-

riktning mot Arvidsjaur. Vi har gott om tid
och kan ta en promenad till Lappstaden
innan eller efter kvällens middag.
DAG 3: Arvidsjaur-Saxnäs.
Vi säger adjö till Arvidsjaur och fortsätter
mot Slagsnäs, där vi viker av mot Gasa
för besök i Båtsuoj Sameläger. Här fikar
vi med kokkaffe och torkat renkött, träffar
renar och får veta mera om samernas liv
med renskötsel. Via Sorsele och Storuman
(lunch) till Vilhelmina, – kommunen som
till ytan är lika stor som Halland och
Blekinge tillsammans och där det bor färre
än en invånare per kvadratkilometer! Här
besöker vi bl.a. Risfjells sameslöjd med
butik. Vårt mål för dagen är Saxnäs. På
vägen dit stannar vi till vid den vackra
Trappstegsforsen för fotografering. Vi bor
2 nätter på Saxnäsgården och äter middag
med naturskön utsikt över Kultsjön med
Marsfjällen som kuliss.

kåtor som används i samband
med kyrkhelger.
Vildmarksvägen går via
Stekenjokk och är Sveriges
högst belägna väg. I Gäddede
passar det bra med lunchpaus.
Snart därefter ser vi det
vackra Hällingsåfallet och
kör sedan genom Europas
längsta naturligt bildade
vattenfyllda dalgång. Vid
Strömsund kommer vi fram till
Inlandsvägen och kör i riktning
Östersund/Sveg. Vi bor på
Best Western Hotel Gamla
Teatern. Middag på hotellet.
DAG 6: Östersund-hemorten
Vi styr hemåt genom de stora
skogarna i finnbygderna
mot Sveg, Mora, Siljan och
Borlänge.

DAG 4: Heldag i Saxnästrakten
Efter frukosten ger vi oss ut på
upptäckarfärd i bygden. Vid Bieliteforsen tar
vi en promenad och njuter vi av naturens
krafter. I Marsliden besöker vi Lars Pålssons
nybyggarstuga som berättar om kampen för
överlevnad för de första nybyggarna. Läs
gärna i förväg Bernhard Nordhs böcker "I
Marsfjällets skugga" och "Fjällfolk". Vi hör
historien återges av Gunilla Söder medan vi
fikar.
På sen eftermiddag kan vi ta en promenad
i vackra Saxnäs och njuta av den klara
fjälluften. Middag på hotellet.

Utsikt från Fattmomakke

DAG 5: Saxnäs-Östersund
Dags att lämna Saxnäs och Kultsjön.
Vi besöker även samernas kyrkby
Fatmomakke där vi blir guidade. Den första
kyrkkåtan uppfördes på 1780-talet och idag
finns det en kyrka, 30 hus och ett 80-tal

Påstigningsorter
Nybble, Palm & Gyll. Utomhusparkering finns.
Örebro, Klostergatan 35
Arboga, Statoil, Bensingatan
Köping, ”Skinngubben”
Västerås, Järnvägsstationen
Enköping
Uppsala

Avg
7.30
8.00
8.30
8.45
9.15
9.35
11.00

OBS! Annan resväg på hemresa
Avstigningsorter
Tid
före Örebro! Ej via Gävle, Uppsala
Nybble, Palm & Gyll
19.30
& Enköping. Borlänge är en bra
Örebro, Klostergatan 35
19.00
knutpunkt för både buss- och
Borlänge, busstationen
15.10
tåganslutning.
Mora, Busstation
12.00			
Avstigning även på mellanliggande orter på förfrågan

Resan börjar och slutar i Närke. Vi erbjuder parkering och ger gärna tips om hotell för övernattning för dem som kommer långt
ifrån. Om Du bokar tåg- eller bussbiljett, välj ombokningsbar biljett eftersom vi ej kan garantera hemkomsttiden.

Företagspresentation
Palm & Gyll är en bussfirma som startades 1948 med
skolskjuts- och taxiverksamhet. Verksamheten består idag av
beställningstrafik, konsert- och teaterresor, dagturer till Stockholm samt flerdagars turistresor. Sedan 1991 äger och
driver Palm & Gyll också Continent Touring.
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