Upplev spelmansstämmorna i Hälsingland 2022!
Följ med på en helgresa och upplev speltraditionerna i Hälsingland.
Välj mellan Delsbo, Norrbo eller Bjuråker.

Catherine Vennberg

2 550 kr/pers

Turismutvecklare

(inklusive moms)

Org.nr: 751228-7520
Lin & Lo Turismutveckling

I paketet, som sträcker sig från 14.00 på lördag till 16.30 på söndag, ingår:

Gammelsträng 112

Lördag:

820 64 NORRBO

Ankomst Hudiksvall där lokal guide ansluter enl. överenskommelse.
Vi börjar turen via vägen mellan Dellensjöarna - nämnd som Sveriges
vackraste väg och därefter besök i Movikens Masugn, Movikens

Tfn: 0730-46 33 02
E-mail: catherine@linolo.se

hamn och Blodmyra – ett område med blodig historia.

Hemsida: www.linolo.se

Rofylld middag med utsikt över Dellensjöarna på Norra Dellens
Familjecampings restaurang.

Bankgiro: 611-8129
Swift: ELLFSESS
Iban:
SE679020 0000 0902 29221698

Godkänd för FA-skatt

Avresa till Quality Hotel Statt i Hudiksvall.
Söndag:

Efter en god hotellfrukost möter en auktoriserad hälsingeguide upp
vid hotellts entré och berättar om staden och epitetet Glada Hudik.
Beroende på 1:a, 2:a eller 3:dje söndagen i juli så ansluter vi till
respektive hembygdsgård strax innan för att se spelmännens tåg till
stora scenen. Nu får vi njuta av musik samt ortens kôlbulle och
Hälsinge ostkaka, närhelst det passar. Även försäljning av lokala
hantverk, lokalproducerat och hembakat.

Paketeterbjudandet gäller: 1:a, 2:a och 3:dje helgen i juli 2022. Lokal guide möter upp bussen i
Hudiksvall enligt överenskommen plats på lördagen och avviker på söndag eftermiddag efter stämman.
I paketet ingår: Entré till stämman, biljett till ostkaka samt kôlbulle inkl. dryck, boende i del av
dubbelrum, frukost, middag samt besöksmålsguider.
Pris: Ovanstående pris baseras på grupper om 30 personer eller fler. Vid färre antal (min 18 pers) är
priset 2 750 kr/pers. Enkelrumstillägg: 455 kr/pers/dygn. Chaufförs boende och mat är kostnadsfritt.
Lin & Lo Turismutveckling innehar resegaranti genom Visita AB.
Bokning: via mail till catherine@linolo.se. För mer information ring 0730-46 33 02.
Betalningsvillkor: 20% av beloppet betalas senast 30 dagar innan ankomst. Resterande
80% av beloppet betalas senast 10 dagar innan ankomst. Reglering sker i efterhand om
ändringar innan 48 timmar görs. Ändringar som genomförs senare än 48 timmar innan
ankomst debiteras till 100%.

Lin & Lo Turismutveckling
Din lokala researrangör och guide i Hälsingland

