Vandringsresa till Höga Kusten i Sverige 10-13.8
Nordic Training Camp ordnar en vandringsresa
till det fantastiskt vackra Höga kusten området i
Sverige i augusti. Höga Kusten finns på Unescos
världsarvslista och kan utan tvekan räknas som ett
av Sveriges mest sevärda områden. Som ledare på
resan fungerar Eva Ramstedt. Eva har stor
erfarenhet av såväl att leda stora grupper som
vandrings- och friluftsliv. Vi har egen buss till
förfogande under hela resan.

Reseprogram
Dag 1:
Båten avgår från Vasa kl. 09.00 och ankommer i Umeå kl. 12.30. Första dagen tar vi oss till
Skuleberget för en kortare vandring runt berget. Det finns även klättring (Via Ferrata) för den
äventyrslystne. Uppe på toppen av Skuleberget bjuds vi på en fantastisk utsikt över Höga Kusten. Vi
avnjuter en lätt middag på restaurang Toppstugan. Inkvartering på Ullångers hotell.
Dag 2:
Bussen tar oss till Entré Väst i Skuleskogens Nationalpark. Därifrån vandrar vi förbi ett par
utsiktsplatser på vår väg till Slåttdalsberget för en av Skuleskogens bästa utsikter! Sedan går vi
genom den magnifika Slåttdalsskrevan på vår väg mot Tärnättvattnen för en lunch. Därefter
fortsätter vi vandringen ner till Tärnättholmarna och sedan vidare mot Kälsviken och avslutar
vandringen vid Entré Syd där bussen står och väntar. Se karta över Skuleskogens Nationalpark här.
Egen/gemensam lunch och fika längs vandringen. Middag vid Ullångers hotell.

Dag 3:
Bussen tar oss till Köpmanholmen där vi inleder vandringen. Vi går längs Höga Kusten-leden till
Balesuddens naturreservat och gör en avstickare ut på udden. Här får vi ytterligare en hänförande
utsikt. Här passar det bra för en egen/gemensam lunch också. Vandringen avslutas i Sandlågan där
bussen väntar. Se karta över sträckan här.
Bussen tar oss sedan till Örnsköldsvik där vi tar in på Scandic Hotel. Kanske hinner vi med spa på
Paradiset också. Middag vid hotellet.
Dag 4: Om intresse finns kan vi ta en omväg på hemvägen via Skagshamn, ett fint fiskeläge i Höga
Kustens absolut norra spets. Båten avgår kl. 13 mot Vasa där vi ankommer kl. 18.30.
Pris: 475 €/person, enkelrumstillägg 100 €, barn under 13 år 100 € rabatt boende med två
vuxna och 50 € rabatt boende med en vuxen
Innehåller:
• båtresa inklusive köttbullar på turresa och skärgårdsbord på returresa
• busstransport i Sverige
• 3 nätter logi med frukost
• 3 middagar
• reseledare
Resan innehåller vandringsturer på över 10 km per dag, en del i kuperad och ojämn terräng, så en
viss grundkondition och vandringsvana är bra att ha. Bra vandringskläder och skor är ett måste.
Reseförsäkring ingår ej och pga resans karaktär rekommenderar vi att ni ser över er försäkring.
Minimi 30 personer, max antal 50.
Bokningar och förfrågningar:
050 543 1511 (vardagar kl. 15-18) eller info@nordictrainingcamp.com

