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Världsarvet Hälsingegårdar
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Hälsingegårdarna är verkligen Hälsinglands skatt. Ett hundratal ståtliga
träslott utspridda i landskapet. Ett världsunikt kulturarv med välbevarade
målningar, så unika att de 2012 utnämndes till världsarv av UNESCO.
Det finns många sätt att uppleva en Hälsingegård på och flera väntar på just ditt besök.
Gå en spännande guidning, fika i trevlig
miljö eller botanisera i en gårdsbutik med

smarriga lokala delikatesser. Några erbjuder
även boende, en spännande möjlighet att
komma kulturarvet riktigt nära, för avkoppling
och inspiration.

Välkommen till

Glada Hudik

Här hittar du en härlig blandning av aktiva upplevelser,
storslagna vyer, lokala matupplevelser och besöksmål för hela familjen.
Med närhet till havet med sina stränder och
fiskelägen, trolska skogar och vackert kulturlandskap, blånande berg och mysig småstad,
skapas den perfekta kombinationen för en
lyckad semester eller lediga dagar.
Upptäck vackra Dellenbygden med Dellensjöarna, utsiktsplatser med storslagna
utsikter, vandringsleder i varierande natur
och hälsingegårdar. Att susa fram på dressin
längs med Dellenbanan är ett måste för alla
åldrar.
Salta stänk och mysiga fiskelägen hittar du
längs med Jungfrukusten, kuststräckan som
sträcker sig från Öregrund i söder till Höga
Kusten i norr. Där Hornslandet bjuder på
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spännande natur i Ekoparken, grottor och
sandstränder. På Borka Brygga hittar du
lokala smaker och härligt båtliv.

I vår destination
finns flera
hälsingegårdar
värda att besöka.

Så klart får du inte missa den mysiga småstaden Hudiksvall för lite lagom stadspuls.
Här finns ett brett utbud av unika butiker,
restauranger och små gränder att strosa i.
Ta dig även tid för kultur genom att besöka
någon av de hembygdsgårdar som finns i
vårt område eller Hälsinglands Museum
med både historiska och nutida utställningar. Hälsingegårdarna får du så klart inte
missa, med det unika måleriet och spännande historia.

Bjuråkers
forngård,

hembygdsgård med
flera äldre byggnader från bygden
samt gott om plats
för lek och bus för
de små. Missa inte
de digitala guidningarna eller evenemangen under
året.

Delsbo
forngård,

en vacker hembygdsgård med
textilmuseum, butik,
unika målningar.
Få reda på mer på
en guidad tur. Här
arrangeras även
flertalet evenemang
under året.

Ystegårn,

fyrbyggd hälsingegård med café,
restaurang och flera
butiker. Här finns
både gårdsbutik,
odlingar och byggnadsvård. Håll utkik
efter de guidade visningarna. På gården
finns även ett litet
Bed & Breakfast.

Foto: Frägsta Hälsingegård

Frägsta
Hälsingegård,

italiensk restaurang
med meny på “hälsingevis” samt Bed &
Breakfast i hemtrevlig miljö.
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Familjeaktiviteter

I Glada Hudik finns massor av roliga och
fartfyllda aktiviteter för barn i alla åldrar
att upptäcka.

SPORTPARKER
HUDIKSVALL OCH
DELSBO
Åk skateboard, cykel eller gör
någon annan kul aktivitet. I
Hudiksvalls sportpark finns
även storschack, luffarschack
och aktivitetspark. I Delsbo hittar
du dirt trick-bana, utegym, klätterställning och mycket mera.
MULLE MECK I GLADA HUDIK
Kliv in i Mulle Mecks sagovärld och ta en tur
med flygplanet eller varför inte en rymdfärd
med Mulles raket?
CYKLA DRESSIN PÅ DELLENBANAN
En aktivitet för hela familjen! Trampa längs
glittrande sjöar, över hisnande broar och genom mörka tunnlar. Dellenbanan erbjuder
54 km järnväg mellan Näsviken och Hybo.
BOWLING
Oavsett om du är en hejare på att bowla eller
nybörjare så är det något som passar de allra
flesta, oavsett ålder. Hur många poäng får du
ihop?
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KÖPMANBERGETS STRÖVOMRÅDE
Högt beläget område med härlig utsikt över
Hudiksvallsfjärden som lockar till lek och
utflykter i naturen. Utegym, lekplats och
grillplats med vindskydd gör platsen till ett
populärt ställe för alla åldrar.
Fler aktiviter finns på vår webb t.ex.

• O´LEARYS AKTIVITETSHALL
i Hudiksvall.
• ÄVENTYRSGOLF på Hölick
eller vid Norra Dellen Familjecamping i Bjuråker.

VINTERTID

Fina skidspår på flera håll
runt om i destinationen.
I Hedebacken finns skidspår, utförsåkning och pulkbacke samt en fin
värmestuga.
Isbana vid bl.a Borgarparken och
Delsborinken.
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Aktiva
upplevelser i
Glada Hudik
Här i Hudiksvall kan du uppleva djupa skogar, Hälsinglands blåa berg,
kulturhistoriska miljöer, hav och
massor med spännande äventyr.
Vandra i härliga skogar, upptäck
hisnande utsiktsplatser, cykla, golfa
eller paddla i både sjöar och hav.

Top 3 vandringsleder
Norrboleden
Sjuvallsleden
Hornslandet
Hyr kanot, kajak eller SUP
Näsviken kajak & fritid
Tallbackens kanot
Norra Dellen Familjecamping
Fönebo camping

Utflyktstips
Vålåsberget - storslagen
utsikt över Dellenbygden
Gulåsen - utsikt över Dellensjöarna och perfekt
fikastopp
Kuggören - mysigt fiskeläge

Foto: Åsa Eriksson

Öråstornet - gammalt
brandtorn i Öråsens naturreservat med utsikt över
nästan hela Glada Hudik.
En klar och vacker dag
ser man ut till kusten och
havet.
Långvinds bruksmiljö vacker bruksmiljö
Hölick- och Bodagrottorna
- två av Europas längsta
urbergsgrottor
Gröntjärn - naturreservat
med spännande natur
Blodmyrastenen - historiskt
monument i Bjuråker

Cykla
MTB-led på Öster motionsområde
Dellen runt
Vintertid finns ett stort utbud av skidspår
och goda möjligheter till skridskoåkning och
miltals med skoterled.
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En dag i Hudik
Här ger vi dig några utflyktstips med våra smultronställen.
Perfekt för dig som vill ta en dagstur eller två, med familjen
eller bästa vännen.

STADEN

En dag i vår mysiga småstad Hudiksvall är
given under ditt besök i Glada Hudik. Upptäck Fiskarstan, Hudiksvalls äldre kvarter
med mysiga gränder och äldre bebyggelse som
ger en inblick i stadens historia. Här hittar du
även Fagerströms karamellfabrik med egen
karamellbod. Vill du få historian berättad för
dig av en som vet så brukar Hälsinglands museum erbjuda guidade turer under sommaren.

Kliv även in till Hälsinglands museum och lär
dig mer om Hälsinglands historia och njut av
modern konst i konsthallen.
Ett fika- och matstopp är så klart ett måste,
missa då inte Möljen Café & Grill vid de
kända sjöbodarna eller Dackås konditori, en
Hudikfavorit.

UPPTÄCK KUSTEN

Salta stänk och spännande natur hittar du på
Hornslandet, här finns flera naturreservat och
en Ekopark med flera platser att upptäcka.
Bland annat Sveriges äldsta tall, Hölickgrottorna och vandringsleder för både vana
vandrare och nyfikna upptäckare. Det mysiga fiskeläget Kuggören är även en pärla på
Hornslandet.
Söder om Hudiksvall hittar du Borka Brygga,
ett trevligt fiskeläge med omtalad restaurang,
båtmuseum och camping. Ett trevligt stopp
både för båtfolk och landkrabbor.

KONSTRUNDA

Upptäck konsten runt om i Glada Hudik, med
allt från statyer, konstutställningar och street
art. Statyn “Fiskargubben” vid Möljen är
en välkänd symbol för Hudiksvall och fiskets
betydelse för staden, ett annat välkänt ansikte
hittar du på Storgatan där statyn över Bosse
från Glada Hudik Teatern finns.

HUDIKSVALLS KULTURHISTORIA

Hudiksvall har en lång historia och många
kulturhistoriska platser att besöka. Bland annat
Delsbo Forngård, ett friluftsmuseum med
flera byggnader och unikt hälsingemåleri.
Movikens masugn och Iggesunds Järnverk är
båda platser som berättar en spännande historia från järnbrukens storhetstid. Medeltidskyrkan Enångers G:a kyrka får den historiskt
intresserade inte missa, med unika målningar
och träskulpturer.

Sommartid är konstutställningen “Konst
i Hamn” i Moviken ett måste. Även Per
Soneruds konst på Hotell Strandpiren, kan
med fördel kombineras med en bit mat eller en
läskande dryck i restaurangen. Sommartid är
den stora uteserveringen med perfekt läge vid
vattnet och hamnen ett hett tips. På vägen mot
Strandpiren hittar du även tre street art-målningar längs med Hamngatan.
forts. >>
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forts. >> Några utflyktstips, perfekt för dig som vill ta en dagstur eller två.

U

PPTÄCK DELLENBYGDEN

En tur i Dellenbygden är en perfekt dagsutflykt som
bjuder på vackra vyer, gårdsbutiker, hälsingegårdar
och god mat.

MISSA INTE:
Friluftsmuséet på Delsbo Forngård,
gårdsbutiken Farmhouse Delsbo,
Avholmsberget (Sveriges kanske
vackraste utsikt?!) och Fönebos
riviera. Upptäck Dellensjöarna från
vattnet. Under sommaren erbjuder
Dellenflotten dagsturer på Norra
Dellen. Varför inte avsluta med en
runda äventyrsgolf på Norra Dellen
Familjecamping?

Turistinformation

Du får personlig hjälp och tips på vår mobila turistinformation och
InfoPoints. Upplev mer under ditt besök, vi ger gärna tips och guidar
dig till våra bästa smultronställen, evenemang och aktiviteter. Är du
på språng eller planerar besöket hemifrån kan du ta hjälp via våra
digitala kanaler istället.

Visit Glada Hudik
Turistinformation
+46(0)650-191 00
info@visitgladahudik.se
www.visitgladahudik.se
/visitgladahudik
@visitgladahudik

Visit Glada Hudik
Tourist information

from home, our digital channels
can provide comprehensive tourist
information.

You can receive personal assistance and tips from our mobile
tourist information and InfoPoints. If you do not have much
time or are planning your visit

At InfoPoints you will find the
leaflet for the main area with maps
and contact details where to turn if
any questions. Welcome

I destinationen finns flertalet InfoPoints som är utmärkt med det vit/gröna-märket.
InfoPoints är en bemannad turistserviceplats där kan du få hjälp med de vanligaste
frågorna och även få turistbroschyrer och kartor.
HUDIKSVALL

DELLENBYGDEN

SVÅGADALEN

SERVICECENTER
(Hudiksvalls kommun)
Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall

Avholmsbergets
café & restaurang
Avholmsberget, 1, Bjuråker

Handlarn, Svågadalen
Ängebo 83 A, Bjuråker

ICA MAXI
Blockvägen 1, Hudiksvall

Bjuråkers Hembygdsförening
Tå 110, Bjuråker

Best Western, Hotell Hudik
Norra Kyrkogatan 11, Hudiksvall

Capricorn
Storgatan 13, Delsbo

Hotell Strandpiren
Sjötullsgatan 15, Hudiksvall

Dellenbanan
Stationsgatan 9, Delsbo

Westsunds gård
Arnöviken 20, Hudiksvall

Delsbo Hembygdsförening
Ås 106, Delsbo

FORSA

Delsbo Hemköp
Edevägen 9, Delsbo

Ystegårn Café & Bistro
Hillsta 8, Forsa
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ENÅNGER
Kungsgården Långvind
Långvind 1, Enånger
SOMMARÖPPNA
Ångersjön
Medskog
Möljen
Delsbo centrum

ICA Supermarket,
Delsbohallen
Edevägen 5, Delsbo

www.visitgladahudik.se

11

Upplev Glada Hudik!
Dellenbygden Enånger/Långvind
Forsa/Näsviken Hornslandet Hudiksvall
Iggesund Svågadalen
VISIT GLADA HUDIK
TURISTINFORMATION
Telefon: +46(0)650-191 00
info@visitgladahudik.se

www.visitgladahudik.se
www.scandinavianxperience.se

/visitgladahudik
@visitgladahudik

visit
glada
hudik
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