PROGRAM: VANDRING PÅ HÖGA KUSTEN
5 frukostar, 3 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Ankomst till Höga kusten
Middag
Individuell ankomst till Härnösand, varifrån vi åker gemensam transfer till vårt charmiga
1800-talshotell Björkudden. Hotellet ligger vackert vid vattnet nära Höga kusten-brons
norra fäste, Sveriges egna Golden Gate. ”Porten till Höga kusten” invigdes 1997 och
räknades då som världens sjunde längsta hängbro.
Om du ankommer tidigare på dagen rekommenderar vi en kort vandring upp till Hornön för
utsikt och sedan en fika på hotellet. När gruppen är samlad avnjuter vi en välkomstmiddag
medan ljusen tänds på bron.

Detta program uppdaterades senast 15. januari 2021, 14:44
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/vandring-på-höga-kusten/

Dag 2

Vandring till Valkallens topp
Frukost, lunch, middag
Den första vandringen börjar direkt från dörren och kombinerar det bästa av Höga
kustenledens första och andra etapper. Från Hornöberget traskar vi över Lövviksbron till
Svartnoranäset. I Lövvik börjar vi stigningen mot Valkallens topp, som är väl värd mödan.
Från toppen har vi nämligen en av ledens mest storslagna 360-graders utsikter! På 1700talet tände man brasor (kaser) för att varna invånarna när ryssen kom. Väl tillbaka på hotellet
tvager vi oss i den varma badtunnan eller den svala älven.

Dag 3

Vandring genom Rotsidans naturreservat
Frukost, lunch, middag
Idag beger vi oss djupare in i området och ägnar oss åt ett stycke av Världsarvsleden. Det
vankas en skön dags flack vandring med häftig natur och vackra bosättningar. Starten går i
Fällsvik, som bebotts av torpare och fiskare sedan 1500-talet. Vi går ner mot
naturreservatet Rotsidan med sina vackert slipade diabashällar som lockar till att sträcka ut
sig i solen. Med den glittrande Östersjön på ena sidan vandrar vi förbi dvärgvuxna granar,
orkidéer och tallar som slår knut på sig själva mot Barsta med sitt kapell från 1665. Vi når till
slut Bönhamn, ett pittoreskt fiskeläge med röda sjöbodar som speglas i det djupblå vattnet.
Om tid och väder tillåter åker vi båt ut till pytteön Högbonden. Här finns vindlande
naturstigar och en imponerande belägen fyr som fortfarande är bebodd. Vi belönar oss med
en gofika i trädgården innan återfärden till vårt hotell.

Dag 4

Vandring på Skuleberget
Frukost, middag
Till Höga kusten åker man för utsikternas skull, och idag ska vi ta in en av Sveriges allra
vackraste! Vi går i Carl von Linnés fotspår, som beskrev Skuleberget under sin Lapplandsresa
1732. Det går en linbana till toppen men vi vandrar förstås upp för att få njuta av de allt
större vyerna. Stigen blir allt smalare ju högre vi kommer och går omväxlande över öppna
hällar och genom skog. Istidens kustlinje ligger strax under den 295 meter höga toppen, där
två höjdpunkter väntar: den maffiga utsikten över den djupa Ullångersfjärden och
toppstugan med nygräddade våfflor eller något annat gott. Vi vandrar sedan vidare mot
Käxed där vår buss väntar på oss.

Detta program uppdaterades senast 15. januari 2021, 14:44
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/vandring-på-höga-kusten/

Dag 5

Vandring genom Skuleskogens nationalpark
Frukost, lunch, middag
Höga kustens smycke sparar vi till sist: Skuleskogens vildmark har alltid utgjort en naturlig
gräns mellan de norra och södra bygderna och bär på en magisk prägel där vi människor
blott är besökare. Det berättas om troll, jättar och rövare som bebodde denna John Bauerskog. Naturen är hisnande och spåren efter istiden många. Den sista biten upp mot
Slåttdalsbergets topp (275 möh) går genom den steniga Slåttdalsskrevan, som sägs ha
figurerat i Ronja Rövardotter som Helvetesgapet. Det är inte utan att man blir barn på nytt
på denna äventyrliga vandringsdag.

Dag 6

Farväl till vandringsresan på Höga kusten
Frukost
Efter frukost åker vi tillbaka till Härnösand för hemresa. Om du vill lägga till några
extranätter kan vi rekommendera paddling, skärgårdsbesök på Ulvön eller Skuleberges via
ferrata för de mer äventyrliga.

Detta program uppdaterades senast 15. januari 2021, 14:44
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/vandring-på-höga-kusten/

