
AVRESA:    Onsdagen den 24 juni    PRIS 2 595 kr
Ink: Bussresa, reseledare, en frukost, två luncher och en middag. Entreer och Guidade visningar på Wäxbo 

Lin, Wij Trädgårdar och två st Hälsingegårdar, Busskaffe.
Påstigningstider och Platser: Knutby Kyrka 07.30 Almunge Skola 07.45 Almunge Konsum 07.55 hpl 

Trångdal 08.00 Länna slingan 08.10 Uppsala UKK 08.40

ANMÄLAN TILL: NordSydResor     018  474 49 44
Går även att boka på vår hemsida: www.nordsydresor.se (sök på SPF/PRO)

OBS ANMÄLAN SENAST DEN 30 april 

HÄLSINGEGÅRDAR 2 dagar

ONSDAG  Lunch och middag 
Avresa Knutby, Almunge, Länna m.fl. så åker vi norr 
ut och tar sikte på Hälsingland. Vi tar sikte på Wäxbo 
Lin som vårt första stopp. Här kommer vi att få en 
guidad visning hur lin blir till tråd och tyg. Lunch 
äter vi i på Hembygdsgården i Ljusdal, här serveras 
en lunchbuffé. Vi åker en kort bit till Letsbo där vi 
besöker Väldsarvsgården Bommars med sina brun-
brända timmerhus ligger vackert beläget i utkanten 
av byn Letsbo, norr om Ljusdal i nordvästra Häl-
singland. I generationer tillbaka har man här haft en 
stark tradition av att bruka skog och mark. I husen 
finns inredning i original från år 1848 där festsalen 
är särskilt utmärkande med färgstarka schablonmål-
ningar och tapeter. På vägen till Bollnäs där vi ska bo 
tar vi vägen via Färila som har en lång och intressant 
historia uppblandat med en hel del skrönor och säg-
ner. Vi bor på Scandic Hotell i Bollnäs, middag ingår.  
TORSDAG  Frukost och lunch  
Efter frukost åker vi mot Alfta och besöker Jon-Lars 
Gården, det är den av Världsarvsgårdarna som är all-
ra störst och byggdes på 1850-talet av två bröder som 
inredde varsin del av huset i helt olika stilar.  
Brokvisten är unik med sina dubbla pardörrar och 
interiören har väggmålningar av Svärdes Hans 
Ersson och franska tapeter som var högsta mode på 
den tiden. Lunch äter vi i härlig miljö på Alfta Gäst-
giveri i härlig miljö. Här hölls den första konferensen 
år 1711. Här dömdes Sveriges näst sista dödsstraff 

ut.Här susar historiens vingslag genom de vackra 
rummen. Ett genuint gästgiveri, där 300 års verk-
samhet alltjämnt borgar för framgång och kalitet. Vi 
börjar vår resa hemåt och stannar på Wij trädgårdar. 
Här får vi en guidad visningWij Trädgårdar, en av 
landets vackraste parker, ligger 25 minuter tågresa 
från Gävle. Här varvas odling och mat med konst och 
hantverk. Wij Trädgårdar består idag av inte min-
dre än sex olika visningsträdgårdar. Efter visningen 
och eftermiddagskaffe åker vi mot Uppsala, Länna, 
Almunge och Knutby efter två härliga dagar i Häl-
singland.

Resan arrangeras av Nord Syd Resor på uppdrag av PRO & SPF

PRO Almunge & Knutby

De ståtliga hälsingegårdarna går inte att missa för den som reser genom Hälsingland. Närmare 1000 
gårdar finns i landskapet. Sju av dem är utsedda till Världsarv av Unesco. Att det finns så många 
välbevarade hälsingegårdar kvar är en viktig anledning till världsarvsutnämningen. De sju världs-
arvsgårdarna ska ses som representanter för alla dessa hälsingegårdar, omkring 1000 stycken. Det 
var vanliga bönder som byggde gårdarna. Vi kommer att besöka två av dem. Det som gjort att i Häl-
singland så många stora gårdar var dess rikedomar av både jordbruk, skogsbruk och framför allt 
den storas produktionen av lin. Traditionen att odla lin kan spåras så långt tillbaka som till 200-ta-
let, men det var under 1600-1800-talen som lintråden förde med sig de riktigt stora inkomsterna.  


