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 DAG 1    15/8 

 

Tidig morgon, kl. 0700 lämnar vi Folkparken Skellefteå och passerar  

busstationen ca 0710. Kl. 0900 finns det möjlighet att kliva på i Umeå på Norr-

landsoperan innan vi tar vi sikte på Jämtland och Östersund där vi bor två 

nätter.  

Vi stannar efter vägen för lunch och bussfika. Vi förväntas vara framme tidig 

kväll på vårt hotell Quality Hotel & Resort Frösö Park och äter en gemensam 

middag på kvällen.        [ L, M ] 

 

 DAG 2     16/8 
Under förmiddagen besöker vi Wilhelm Peterson-Bergers drömhem  

Sommarhagen på Frösön, inspirerat av nationalromantik och engelsk villastil.  

Huset ligger med strålande utsikt över skogar, sjöar och fjäll.  

 

Efter lunch tar vi oss till Pilgrimstad sydost om Östersund och besöker Jämtlands 

bryggeri, Sveriges mest prisbelönta mikrobryggeri. Här får vi en visning som ger 

oss inblick i bryggningens olika moment och vi rundar av med en ölprovning.  

Middag på hotellet.      

         [ F, L, M ] 

 

 

Den gyllene omvägen 
15-19 augusti 

Vi åker till Jämtland och Tröndelag, två regioner som vårdar sina traditioner väl och 

där vi upptäcker den lokala mat- och dryckeskulturen. Vi upplever  

vikingahistoria i Stiklestad, kultur och konst på Inderöy.  

En smakrik upplevelse väntar.. 
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 I priset ingår:  
 

• Buss hela resan 

• 2 x övernattning inkl. halvpension på Quality Hotel &  
Resort Frösö Park i Östersund 

• 1 x övernattning inkl. halvpension på Scandic Stiklestad 

• 1 x övernattning inkl. halvpension på Hotell Fjällgården Åre. 

• entré till Sommarhagen 

• besök och ölprovning på Jämtlands bryggeri 

• lunch & snapsprovning på Buustamons fjällgård 

• lokalguide i Stiklestad, ca 1,5 timme 

• lokalguide och besök längs Den gyllene omvägen 

• lunch på restaurang Öyna på Inderöy 

• Lunch på ut och hemresan.  

• Bussfika 
 
 

DAG 3  17/8 

Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och hoppar på bussen mot Åre .  

Vi beger oss mot Åre chokladfabrik, känd över hela landet för sina handgjorda  

praliner, tryfflar och kolor. Genom butikens fönster ser vi delar av tillverkningen 

inne i fabriken.  

Dagens lunch intas på Buustamons fjällgård som ligger en bit upp på Åreskutan.  

Det är ett genuin och charmigt fjällhotell vars kök inspireras av de jämtländska  

råvarorna. Efter lunchen väntar en snapsprovning i deras bränneri, som är ett av 

Sveriges minsta.  

Resan fortsätter över norska gränsen och vi kommer in i Tröndelag. Vårt mål är  

Stiklestad, känt som slagfältet där vikingakonungen Olav Haraldsson, Olav den  

helige, föll 1030. Detta blev starten till genombrottet för kristendomen i Norge och 

här får vi en guidad historisk visning.  Gemensam middag på vår hotell Scandic  

Stiklestad i Verdal.         

       [   [ F, L, M ] 

DAG 4 18/8 

Idag åker vi till halvön Inderöy där en guide visar oss runt längs vägen som kallas 

Den Gyldne Omvei, den gyllene omvägen. Den Gyldne Omvei är ett lokalt  

kooperativ som uppstod på 90-talet. Detta efter ett gäng lokala företag med  

gemensamma intressen bestämde sig för att jobba ihop. Målet är att erbjuda bästa 

möjliga kvalitet på upplevelserna som halvön erbjuder. Vi besöker  

konsthantverkare, gårdsbutiker, gallerier och en skulpturpark. Lunchen intas på 

restaurang Öyna i en härlig miljö i det vackra naturlandskapet.  

Framåt eftermiddagen åker vi sedan tillbaka till Sverige och Åre Fjällstation för en 

en gemensam middag .       

         [ F, L, M ] 

 
PRIS PER PERSON:  7000:-  
/ Del i dubbelrum 

 

Tillägg: Enkelrum 1300,- 

Avbeställningsskydd 6,25%  

Dryck 

 

DAG 5 19/8 

Efter frukost börjar vår resan åter mot Skellefteå. Vi stannar efter vägen för  

lunch och bensträckare med bussfika. Beräknat hemkomst ca 17,00.   

         [ F ]  


