Jämtland

28/8 – 2/9 2022

Åredalens FHS och Hållandsgården hälsar er välkomna till några underbara dagar med god
gemenskap och många härliga utfärder i temat ”Jämtlands natur och kultur”.
Söndag 28/8
Påstigning:
Uppsamling under tidig morgon. Bussresan,
inklusive fikastopp och lunch. Ca kl 20.00
ankomst till Hållandsgården, kvällsmat och
incheckning, samling vid brasan och info från
gården.
Måndag 29/8 – Torsdag 1/9
Här är ett utdrag ur gårdens utbud på
dagsutflykter som är anpassade så att alla kan åka
med:
• En dag på fjället runt Storulvån där vi får
undervisning om täljstens och koppargruvdrift
i fjällen. Vandring för den som vill längs
Handölsforsarna. Vi äter goda våfflor på
Hanriis hus i Handöl.
• Pilgrimsdag med start i Stavkyrkan och sedan
vandring längs pilgrimsleden c:a 4 km,
undervisning om historien kring pilgrimerna
och Karolinernas vandringar i bygden. På
eftermiddagen besök i Åre chokladfabrik, och
glashyttan i Duved.

• Fjällutfärd till Ottsjö med vandring med olika
svårighetsgrad för den som vill och
undervisning om bygdens historia. Lunch ute
på fjället.
• En dag i Östersund där vi besöker Wilhelm
Pettersson Bergers ”sommarhagen”, och
JAMTLI museet där det även finns möjlighet
att gå på nationalmuseet. Lunch äter vi på
Frösövallen med utsikt över Oviksfjällen.
• En dag i Västra jämtlandsfjällen med lunch vid
Nulltjärn eller Vålåforsen. Besök och föredrag
vid Naturum och möjlighet till fjällvandring för
dom som vill.
Tider för dagarna på Hållansdsgården ser ut
ungefär så här:
Frukost kl 8.30
Morgonbön kl 9.30 i vår Stavkyrka
Kl 10.00 åker vi ut till dagens utflyktsmål med
guide som följer med och berättar, under dagen
serveras lunch ute.
Kl 18.00 äter vi en middagsbuffé tillsammans på
Hållandsgården.
ca kl 20.00 blir det kvällsprogram på gården
ca kl 21.00 serveras ett kvällsfika
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På kvällarna har vi kvällssamling med varierande program här är
några exempel från utbudet:
•

Konsert med Micke, en av gårdens ägare

•

Tanja Nordfjäll jojkar och berättar om livet som kvinnlig
renskötare

•

Guidning runt Jerusalemmodellen med David

•

”Minns du sången” sång och musik med Olof och Anna

•

Guidning av Stavkyrkan

Fredag 2/9
Kl 06.30 Väckning, Kl 07.00 Väskorna lämnas vid bussen,
Kl 07.30 Frukost Kl 08.00 Avfärd
Bussresa inklusive fikastopp och lunch. Vi beräknas vara hemma
igen mellan kl 20-22.

Pris: 7 950 kr/person
I priset ingår: Bussresa i helturistbuss, bussfika dag 1, kaffe/te
och dubbelfralla, lunch Rättviks Stiftsgård, del i dubbelrum på
Hållandsgården 5 nätter, 5 x frukost, 4 x lunch, 5 x middag och
kvällsfika, utflykter inkl. inträde och guidningar, bussfika dag 6,
lunch Tönnebro, reseledare Anders Lindgren.
Eventuellt inträde kan tillkomma på priset.
Tillkommer: Enkelrumstillägg 1 000 kr
Saker som kan vara bra att ha med sig:
•
Varm tröja/kofta
•
Regnkläder/paraply
•
Bra vandringsskor/stövlar
•
Termos
•
Inneskor
Anmälan sker till oss på Reinholds Buss, ring till 0380-581000 eller
mejla till info@reinholds.nu, tidigast 28/2 och senast 1/7.
Teknisk arrangör Reinholds Buss AB. Vi har
ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

Meddela specialkost och eventuella allergier vid anmälan även
uppge fullständiga uppgifter på grund av samarbete med
Åredalens FHS och SENSUS.
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