
 

 

 

  
Resefakta 

Avresa: 18/9 –2022 

3 dagar 

Seniorpris från 2.594:- 

Detta ingår: 

Bussanslutning t/r 

Kryssning Stockholm-Härnösand 

Del i tvåbädds insideshytt 

Vikingbuffè inkl öl/vin/läsk utresa 

Sjöfrukost 

Skaldjursbuffé inkl öl/vin/läsk hemresa 

Brunch (exkl öl/vin/läsk) 

Övriga tillägg/person: 

Del i fönsterhytt 340:- 

Enkelhytt insides 1.005:- 

Enkelhytt utsides 1.685:- 

Bra att veta: 

Alla resenärer måste ha med ett giltigt ID-

handling 

 

 

 

Följ med SPF Örebro på en tredagarskryssning till Höga Kusten och Härnösand och upplev en 

unik mix av vild natur och kornblått hav. När vi glider fram inomskärs kan du beundra världens 

högsta kustlinje från soldäck på vårt kryssningsfartyg Viking Cinderella.  

I land har du flera spännande utflykter att välja på! Och på vägen dit njuter du av ett tillbakalutat 

båtliv med god mat och shopping. 

Boka utflykter 

Lägg till i samband med att du bokar din  

kryssning, på förfrågan. Begränsat antal platser 

• Stadsvandring, lunch & bergsvyer 

• Stadsvandring i Härnösand  

• Med linbana till Skulebergets topp 

• Hemsö fästning – historia och havsutsikt   

• Högakustenbron och lokala delikatesser 

• Utflykt till Hernö Gin 

• High Coast Whisky – rundtur med provning 

´       Vänd sida för mer information  

Välkommen till världsarvet 

Höga Kusten tar andan ur sina besökare. De dramatiska klipporna 

som stupar rakt ner i havet är resultatet av världens största landhöj-

ning, hela 800 meter sedan isen började smälta efter den senaste 

istiden. Och den fortgår än i dag. Högakustenbron, Sveriges svar på 

Golden Gate, och det mäktiga Skuleberget är några av de mest 

kända landmärkena. År 2000 upptogs Höga Kusten på Unesco:s 

världsarvslista, och har på senare år poppat upp som en av Sveriges 

främsta attraktioner.  

Buss från  

Karlskoga, resecentrum kl 12.15 

Vintrosa ICA kl 12.40 

Örebro resecentrum, Hlp M/N kl 13.00 

Sista anmälningsdagen: 1 augusti 



 

 

Upptäck Härnösand, en av Sveriges ab-

solut mysigaste sommarstäder! Under den 
guidade promenaden får vi ta del av stadens 
historia. Härnösand grundades 1585 och är 
en av Norrlands äldsta städer, så historierna 
är många och fascinerande. Från stadens 
torg promenerar vi genom centrum och den 
välbevarade gamla stadsdelen Östanbäcken 
med vackra 1700- och 1800-talshus. 
Vi hinner också med ett besök i Härnösands 
mäktiga vita domkyrka, en av Sveriges för-
nämsta nyklassicistiska byggnader. ! 
Turen tar ca 1,5 tim. Start kl 10.00 med buss 
från Djuphamnen. Bekväma skor rekommen-
deras.  
Pris: 240:-/pers inkl transfer och guidad pro-
menad. Endast förköp.  

Älskar du whisky och gamla skrönor? Vid 
Ångermanälvens brusande mynning ligger 

High Coast Whisky, ett av världens nord-

ligaste whiskydestillerier. Under en guidad 
tur får vi inblick i den världskända whiskyn 
och dess fem framgångsfaktorer: klimatet, 
älven, noggrannheten, råvarorna och faten. 
Ambitionen är hög – att skapa världens bästa 
maltwhisky.  Efter en god lunch, med råvaror 
från bygden, är det dags för det vi alla väntat 
på: whiskyprovning. Vi testar tre sorter un-
der ledning av High Coast Whiskys experter.  
Turen startar kl 10.00 med buss från Djup-
hamnen och tar ca 4,5 tim. Bekväma skor 
rekommenderas.  
Pris: 980:-/pers inkl buss, guidning, 
provsmakning och lunch. Endast förköp.  

 

Lär dig mer om gintillverkning och smaka på 
världens bästa GT – med norrländsk touch! 

Det doftar gott av enbär hos Hernö Gin, 
Sveriges första och världens nordligaste 
renodlade ginproducent. Här får du höra allt 
om destilleriets resa, om tillverkningen och 
träffa Marit – den handslagna kopparpan-
nan. Och så klart testa gin och lära dig mer 
om vad som påverkar doft och smak. Vis-
ningen inleds med ett smakprov av världens 
bästa gin och tonic – skål! 
Turen tar ca 2,5 tim. Start kl 10.00 med buss 
från Djuphamnen. Bekväma skor rekommen-
deras.  
Pris: 525:-/pers inkl buss, guidning och 
provsmakning. Endast förköp.  

 

 

 

Hemsö fästning. I natursköna om-

givningar, mitt i Ångermanälvens myn-
ning, ligger det som en gång var kustför-
svarets största anläggning. Förr var fäst-
ningen klassad som topphemlig, men nu 
har du chansen att känna på hur det var 
att verka och leva där för de 360 män 
som huserade i anläggningen. Samtidigt 
får du höra mer om de hot Sverige stod 
inför efter andra världskrigets slut. 
Utflykten bjuder på många minnesvärda 
upplevelser både under och över jord, 
med milsvid utsikt över kust och hav 
från det 140 meter höga Storåberget. 
Innan vi tar oss tillbaka till hamnen 
avnjuter vi lunch i fästningens restau-
rang. 
Turen tar ca 3 tim 40 min. Start kl 10.00 
med buss från Djuphamnen, kort färje-
tur över till Hemsön. Bekväma skor re-
kommenderas.  
Pris: 725:-/pers inkl buss, guidning och 
lunch. Endast förköp. 

Från spektakulära broar till sur-
strömmingtapas och historiska 
händelser. I fokus står så klart den 

mäktiga Högakustenbron, som med sina 
180 meter ovan vattenytan är ett av 
Sveriges högsta byggnadsverk. Vi be-
undrar bron och den magnifika utsikten 
från Hotell Höga Kusten medan vi mum-
sar på en surströmmingstapas. 
Hotellet är välkänt för sitt goda kök, och 
till lunch serveras ännu fler lokala läck-
erheter, som stekt inlagd strömming. 
Till kaffet kan du njuta av bygdens stolt-
het, chokladdoppat tunnbröd.  
På väg tillbaka åker vi över ännu en 
spektakulär bro – Sandöbron. När den 
första Sandöbron byggdes 1939 stör-
tade gjutformen för spannet samman 
och 18 arbetare omkom. En tragisk 
olycka som enbart blev en notis i riks-
pressen eftersom andra världskriget 
bröt ut dagen därpå. Vid södra brofästet 
står monumentet från Ådalen 31, en 
viktig del av den lokala historien och en 
händelse som gav eko över hela landet. 
Turen tar ca 3 tim 10 min. Start kl 10.00 
med buss från Djuphamnen. Bekväma 
skor rekommenderas.  
Pris: 780:-/pers inkl buss, guidning och 
lunch. Endast förköp. 

Följ med på stadsvandring ge-
nom Norrlands bästa som-
marstad, med anor ända från 1585. 

Längs promenaden berättar vår guide 
allt om Härnösands spännande histo-
ria, byggnaderna och människorna 
som levt och verkat här. Vi strosar 
genom den historiska stadsdelen 
Östanbäcken med alla vackra trähus 
och beundrar ståtliga Härnösands 
domkyrka med den 17 meter långa 
regnbågsmattan, en symbol för mång-
fald och allas lika värde. 
Efter vandringen tar vi bussen till top-
pen av Vårdkasberget med milsvid 
utsikt över staden och havet. Upple-
velsen toppas med en Höga kusten-
buffé på anrika Sankt Petri Logens re-
staurang.  
Turen tar ca 3 tim 40 min. Start kl 
10.00 med buss från Djuphamnen. 
Bekväma skor rekommenderas.  
Pris: 625:-/pers inkl buss, guidning och 
lunch. Endast förköp. 

Med linbana till Skulebergets topp 

Var beredd på en dag med svind-
lande vyer och en rejäl dos av vackra 
naturlandskap. Höga Kusten har 
världsrekord i landhöjning! Här går 
världens högsta kustlinje hela 286 
meter över havet. Landhöjningen 
har skapat en unik skärgårdsmiljö av 
vikar, laguner och sjöar. På vår väg 
norrut till Skuleberget stannar vi till 
för att beundra Högakustenbron från 
utsiktsplatsen på Hornöberget. 
Framme vid Skuleberget tar vi lin-
bana upp till toppen och njuter av 
den fantastiska utsikten och god 
lunch i form av en matig smörgås. 
Skuleberget är med sin dramatiska 
profil ett av Höga Kustens viktigaste 
landmärken, och utsågs till ett 
världsarv av Unesco år 2000.  
Turen tar ca 4 tim 10 min. Start kl 
10.00 med buss från Djuphamnen. 
Bekväma skor rekommenderas 
Pris: 795:-/pers inkl buss, guidning, 
Skulebergets linbana t/r och matig 
lunchsmörgås. Endast förköp. 

 

 

 


