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Glada Hudik
Här finns äventyren för dig som gillar
fart och fläkt, kallar dig livsnjutare
eller för familjen som gillar att upptäcka nya platser.
Med kusten, staden och landsbygden nära
finns här upplevelser för dig. Upptäck den
växande småstaden med rik historia och
varierat utbud. Njut av salta stänk på någon
av Jungfrukustens öar eller andas in tjärdoftande fiskelägen med måsarna skrikande
i bakgrunden. Eller upplev Dellenbygden och
Forsabygden med ståtliga Hälsingegårdar,
sjöar, gårdsbutiker och vackra vyer.

Gårdsbutiker

Fiskarstan

Hälsingegårdar

Sjöbodarna

Hornslandets
naturreservat

Kust och skärgård

Loppis och antikt
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Tid tillsammans med familjen
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?

Ystegårn
Bistro och café på Hälsingegård med
lantligt lekområde, balansbana med lek
över stock och sten samt gammaldags
handelsbod. I omgivningarna finns
bondens djur att hälsa på.

Lek i gammaldags Hälsingegårdsmiljö
På Bjuråkers forngård finns en lekstuga i miniformat av gården Jens-Ors
med målningar från Frisbogården.
Stugan är tidsenligt inredd och ger
barnen en leksam inblick i historien.
Delsbo forngård har ett populärt trätåg och sandlåda med mera för barnens
spralliga ben. Passa på att stanna till på
cafét och njut av en gofika.

Utmana familjen i
äventyrsgolf!
I Rogsta utanför Hudiksvall kan
du utmana syrran, mormor, ja hela
familjen med förstklassigt äventyrsgolf
med naturligt kuperade banor och
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spännande utmaningar. Den som
förlorar får bjuda hela gänget på
nybakade munkar a la minut med
mjukglass! Vem lyckas göra flest holein-one?

Köpmanbergets strövområde
Högt beläget med storslagen utsikt mot
Hudiksvallsfjärden lockar området till
lek och utflykter i naturen. Utegym,
lekplats, vackra blomplanteringar,
grillplats och vindskydd gör platsen till
ett populärt ställe som glädjer ung som
gammal.

Lek, upptäck
, busa
och ha kul!

Hudiksvalls äventyrsgolf

Bad och vattenlek
I Fönebo, längs norra Dellen finns
camping, vidsträckt sandstrand,
minigolf, restaurang och uthyrning av
SUP, trampbåtar och roddbåt.
Vintertid finns en isbana för spark
och skridskor samt skidspår.

Dellenbanan

Cykla dressin
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. Rast- och
badplatser finns längs vägen.

visitgladahudik.se
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Discover Hudiksvall
For over a century Hudiksvall has been called “Happy Hudik” (Glada
Hudik). An inheritance from the golden era of the 19th Century. The
people here are open, the cultural heritance alive and the traditions of
the old meets the newer impulses of today, creating an exciting fusion.

Shoppa hållbar t på loppis och auktion
Kombinera nytta med nöje, packa fikakorgen och ge er ut på fyndtur, besök
loppisar, antikbutiker och auktioner. En del loppisar har öppet året om, andra
när andan faller på, och många varje dag hela sommaren. Håll utkik efter
loppisskyltar efter vägarna eller på webben.

• Dakapo, Näsviken
• Erikshjälpen, Hudiksvall
• Hjälp till Liv, Hudiksvall
• Röda Korset, Hudiksvall
• Kraterkraft, Delsbo
• Bricka loppis, Bjuråker
• Helsinge Vintage &
Butik 66, Hudiksvall
• Delsbo Antik, Delsbo

Auktioner
Att besöka en traditionell gårdsauktion
är en upplevelse i sig. Här kan du ropa
in nytt och gammalt – eller bara slå dig
ner i din medhavda stol och njuta av
Hälsingesommaren.

Auktionshus
Johannesbergs Auktionshus, Delsbo
Tövsätters Auktioner, Forsa

Hudiksvall is the oldest town in the
north of Sweden with a fascinating
heritage of farming, trading, seafaring
and forestry, as well as a rich variety
of architectural, cultural and folklore
traditions.
Fishing and trade were for long the
major sources of income, leading to a
rapid expansion of the town. The fact
that fishing was an important industry
for several hundred years can be seen
today at the fishermen’s cottages at
Möljen and in the old parts of town
with its typical wooden houses and
characteristic fenced-in plots of land,
called Fiskarstan (”Fishing Town”),
where the fishermen lived during the
winter.
In the latter half of the 19th century,
the timber industry in Sweden
expanded dramatically, bringing rapid
growth to Hudiksvall. Seen even today
with several larger companies within
the timber industry.

Don´t miss
• Hälsingland Museum- cultural
history, Rosa Taikon exhibition and
art hall.
• The beautiful Dellen area with lakes,
mountains and a buzzling web
of cafés, farm shops, rich folklore
traditions and great views.
• Hornslandet & the archipelagosandy beaches, fishing villages and
unique nature.
• The Hälsingtuna/Hög area, a
prehistoric stronghold believed to
date from the early Iron Age.
Remains are still visible in the
landscape and by the church i Hög
you´ll find a quite famous runestone.
The Decorated farmhouses of

Hälsingland- listed on the UNESCO
world heritage list with a unique
history, rich craftsmanship and
paintings. Delsbo forngård, Norrbo
homestead and Ystegårn are great
examples in our destination with
guided tours and exhibitions.
Welcome to Hudiksvall!
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Världsarvet Hälsingegårdar

Delsbo forngård

Ystegårn

Bjuråkers forngård

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 guidning, fika i historisk miljö eller botanisera i
en gårdsbutik med lokala delikatesser. Några erbjuder även boende, en
spännande möjlighet att komma kulturarvet riktigt nära, för avkoppling
och inspiration. Nedan följer ett urval av hälsingegårdar du kan besöka.
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.

en vacker hembygdsgård med textilmuseum, butik och
unika målningar. Ta del av historien
genom 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.

Delsbo forngård,
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Frägsta Hälsingegård, italiensk restaurang med meny på “hälsingevis”
samt ett Bed & Breakfast i hemtrevlig
miljö.
visitgladahudik.se
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Highlights staden
Restaurangstråk
Mat skapar möten, upplevelser,
minnen och traditioner. Hudiksvall
är en restaurangtät stad där Möljen
och sjöbodarna ringas in av havsnära
matställen med varierat utbud.

Glada Hudiks sjöbodar
och Möljen
Är en naturlig mötesplats för lokala
invånare och besökare. Året runt
arrangeras olika evenemang inom
musik, nöje, julmarknad och torghandel. Det självklara platsen för ett
fotostopp.
10
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Upptäck staden och dess
berättelser med en stadsvandring
Guiden Alf Norberg erbjuder stadsvandringar hela sommaren med tema
”Njutningarnas stad”. Mer information
finns på visitgladahudik.se

Padel, relax och krog i
Västra hamnen
Längs med havet växer en ny stadsdel
fram, både Kattvikskajen och Västra
hamnen är under utveckling. I området finns just nu banor för padel inomoch utomhus och på Hamnkrogen
serveras, lunch, brunch och a la carte.

En kulturell mötesplats

Sommargatan Västra Tull

Hälsinglands museum är en kulturell
mötesplats där kulturarvet bryts i utställningar, samtal, konserter, visningar
och interkulturella möten. Det unika
med museet är dess förmåga att kombinera aktuella och heta ämnen med
ett historiskt och generellt perspektiv.
Gratis entré.

Sommargata med roliga aktiviteter,
mat och nöje för alla åldrar.

Rolig shopping
med unika butiker
Caféer, restauranger, bio, gallerior,
butiker och hantverk kantar stadens
gator. Hudiksvall är en mysig småstad
med ett varierat utbud i ett levande
centrum som tillsammans med en mix
av unika butiker och större affärskedjor
bjuder in till shopping med personlig
service.

Havsbadet nästan i stan!
Malnbadens havsbad finner du endast
4 km från centrum, stranden är rymlig
och sträcker sig 450 meter. För den
som kommer med båt finns bryggor
att lägga till vid. Önskar du svalka dig
med något serverar MALN Hav &
Krog drinkar, glass och mat. Området
inrymmer även beachvolleybollplan,
skateboardramp, lekborg, kiosk, minigolf, motionsspår och Malnbadens
camping med vandrarhem.

visitgladahudik.se
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- Upptäck mer på visitgladahudik.se -

Highlights Kusten
Hornslandet fiskeläger
och havsresort
Fiskeläget vid Hölick och Hölicks Havsresort är för många
en favorit. Beläget vid ekoparken längst ut på Hornslandets
sydspets, med över 3 mil orörd
kuststräcka, vidsträckta stränder
och oslagbar natur är det perfekt
för relax, bad, vandring, cykling,
löpning, kite, SUP, restaurang
och äventyrsgolf.

Borka brygga
-en mötesplats
Borka Brygga i Enånger har en
av Jungfrukustens största gästhamnar med träbåt- och fiskemuseum och ställplatser.
Skärgårdskrogen på bryggan
bjuder in till välsmakande mat
från havet och evenemang.

Hudiksvallsfjärden

Upplev Jungfrukustens
vackra kustband
glidandes fram i kajak
Du väljer själv om det ska vara
rogivande eller en fysisk utmaning. Kajakpaddling tar dig ut
i naturen, till stränder och öar
som kan vara otillgänglig för
andra. Näsviken Kajak & Fritid
och Friluftsfrämjandet hyr ut och
arrangerar turer.

Båtliv på havet
Ta dig ut i skärgården med
båttaxi!

Checka in på
Strandpiren
Hotellet ligger bokstavligt talat
på havet, lägg till i gästhamnen
eller boka in en natt med utsikt
mot havet och njut av god mat
och dryck av hög klass.

Upplev skidspår på fjärden
vintertid och strosa i hamnen
sommartid.
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Smaka på Hudik

Musik vid Dellen

Matfest med lokala
och globala smaker.

Bygden fylls av
myllrande spelmansstämmor och
spännande konserter
i trolsk natur.

Midsommarfirande
på hälsingevis
HudikKalaset
Veronica Maggio,
Melissa Horn, Daniela
Rathana, m.fl.

Spelmansstämmor
Glada Hudik
Summer Week
Motor, musik, nöje
och mat

Live @ Ystegårn
Moonica Mac,
Markus Krunegård,
Sofia Karlsson och
Engmans kapell.

Guidade vandringar

Va d hä n der i
Gl a d a Hu d ik?

Lyskväll- fira in
hösten
Skärgård och sjöar lyses
upp av lyktor, marschaller och båtars lanternor.
Hösten hälsas välkommen.

Fler eveneman
g och
aktiviteter hitta
r d u på
visitgladahudik
.se

Helsinge marknad
En av Sveriges största
och bästa marknader
med massor av knallar
samt tivoli.

Höst- & Skördemarknader
Lokalproducerad mat
och hantverk

Hudikkalaset

Foto: Hampus Marcussen

Julmarknader
Vinterparken på
Möljen
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Hudikkalaset

Foto: Hampus Marcussen
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Upptäck mer på visitgladahudik.se

Highlights Forsabygden
Paddla i Rolfstaån
Upptäck det vackra landskapet från
vattnet med kajak, kanot eller SUP.
Utrustning kan du hyra av Näsviken
Kajak & Fritid.

Ystegårn
Hälsingegård med café, restaurang,
butiker och utställningar. Här finns
mycket att upptäcka!

Forsa Handelsträdgård och
Hennings veranda
Njut av välsmakande fika eller mat med
lokala råvaror i trivsam miljö.

Vandring

Hennings verandra

Upptäck någon av de natursköna vandringslederna i området. Både Sjuvallsleden och Borgarleden startar här.

Trogsta Honung
Mysig gårdsbutik med egenslungad honung och andra lokala produkter. Passa
även på att få en visning av biodlingen.
Blacksås
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Ystegårn Café & Bistro

Foto: Åsa Eriksson
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Upptäck mer på visitgladahudik.se

Highlights Dellenbygden

Movikens masugn

Avholmsberget
Storslagen utsikt och trevligt
besöksmål. Här finns restaurang,
grillplats och vandringsled.

Farmhouse Delsbo
Delikatessbutik, deli, caféria,
champagneria och bistro. Ny pärla
i Delsbo med härligt häng hela
dagen och något för alla smaker.
Premiär sommar 2022.

Dellenbanan

Cykla dressin på
Dellenbanan
Självklara aktiviteten för både
familjen och kompisgänget.
Packa matsäcken och badkläder
och njut av en härlig dag.

Vandringsleder
Det finns ett stort utbud av
varierande vandringsleder i
Dellenbygden. Med Flottarleden,
Norrboleden och Sjuvallsleden
för att nämna några.
Fler tips hittar du i guiden
“Naturupplevelser”.

Paddling i Svågan

Avholmsberget

Movikens masugn
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Delsbo forngård

Masugn med spännande historia
och guidade turer.

Bygdehistoria, museum
och väggmålningar
På hembygdsgårdarna i Norrbo,
Delsbo och Bjuråker finns mycket
att upptäcka. Njut av hembakat
fika och evenemang.

Fönebos riviera
Längs med Norra Dellens norra
strand sträcker sig en lång härlig
sandstrand för lata dagar i solen.

Med kanot i Svågan
Svågan slingrar sig fram genom den
orörda Hälsingeskogen. En vildmarksupplevelse för hela familjen.

Spelmansstämmor
Sommar = Spelmansstämmor i
Dellenbygden. Upplev glädje,
gemenskap och musik, ja en riktig
folkfest. Delsbostämman,
Norrbostämman och Bjuråkersstämman hålls första, andra och
tredje helgen i juli varje år.

DELSBOHUS
Konsthall och trädgårdskafé med
minimuseum mitt i Delsbo.
visitgladahudik.se
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Upplev Hälsingland -Kontrasterna landskap
I Hälsingland finns en ständig närhet både till det vilda och
det vackra. Vi är Sveriges skogtätaste landskap och i vår
vildmark finns alla de stora, svenska rovdjuren att skåda, som
björn, lodjur, varg och järv.

Järvzoo
Perfekt familjeäventyr. Den
nordiska vildmarken
i litet format.

Genom landskapet rinner Ljusnan och flera andra älvar för den natur- och
fiskeintresserade att upptäcka. Vi har en kuststräcka som erbjuder många vackra
fiskelägen, öar och skärgårdsliv och orter där den tidiga industrialiseringen lämnat
intressanta spår. Vi erbjuder äventyr och aktiviteter för alla – från kust till fjäll!
Välkommen att uppleva Hälsingland!

Orbaden

Orbaden Zip & Climb

Hälsinglands riviera med långsträckt
sandstrand, spahotell, restaurang och
spännande aktiviteter runt hörnet.

Äventyrspark i hjärtat av Hälsingland
med zipline och höghöjdsbana med
storslagen utsikt.

Cykla Hälsingland

Världsarvet Hälsingegårdar

Upptäck Hälsingland på cykel. Här
finns varierat utbud med cross country-leder, downhill, gravel och så klart
“fika-cykling”. Vilket väljer du?

Ett av världens kulturarv och en del
av UNESCOS världsarvslista. De ståtliga Hälsingegårdarna är Hälsinglands
stolthet och erbjuder rafflande historia
och vackra målningar som vittnar om
rikedom.

Mellanfjärden
En av Hälsinglands större fiskelägen
med de karaktäristiska sjöbodarna, god
mat och hantverk. En pärla värd ett
besök.

Storjungfrun

Trolska skogen
Ett levande teateräventyr och sagovärld
för hela familjen.

En av de största öarna längs med
Jungfrukusten, redo att ge en äkta skärgårdsupplevelse. Här väntar storslagen
natur med vältrampade stigar och rik
historia på den gamla lots- och
fyrplatsen. Här kan du samla på dig
fina sommarminnen.
visitgladahudik.se

21

Turistinformation och
Besöksservice
Visit Glada Hudik

INFOPOINT
I destinationen finns flertalet InfoPoints
som är utmärkt med
Svågadalen
det vit/gröna-märket. InfoPoints är en bemannad turistserviceplats där kan du få hjälp med
de vanligaste frågorna
Bjuråker
och även få turistbroschyrer och kartor.
Du känner igen platserna genom Delsbo
det grön/vita
Näsviken
auktorisationsmärket.
Forsa

Vid frågor är du varmt välkommen att
kontakta vår Turistinformation via
telefon, mail, chatt, Facebook samt
Instagram.

Visit Glada Hudiks mobila
besöksservice åker ut på
destinationsturné.
Hoppas vi träffar dig!

Under högsäsong åker vi ut på destinationsturné med vår Mobila Besöksservice
till utvalda platser, besöksmål och
evenemang. Hoppas vi ses!

InfoPoints
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 få information och
inspiration via våra digitala kanaler istället.

VÄLKOMMEN ATT
KONTAKTA OSS!
Visit Glada Hudik
Telefon:
+46 (0)650-191 00
E-post:
info@visitgladahudik.se
Facebook:
@visitgladahudik
Instagram:
@visitgladahudik
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Visit Glada Hudik
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 from
home, our digital channels can provide
comprehensive tourist information. At
InfoPoints you will find the leaflet for the
main area with maps and contact details
where to turn if any questions. Welcome!

Hudiksvall

Hornslandet

Här finns våra InfoPoints:
Enånger

HUDIKSVALL
Servicecenter, Hudiksvalls kommun,
Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall

Delsbo forngård
Ås 106, Delsbo

Långvind

ICA MAXI, Blockvägen 1, Hudiksvall

Hemköp
Edevägen 9, Delsbo

Best Western, Hotell Hudik
Norra Kyrkogatan 11, Hudiksvall

ICA Supermarket, Delsbohallen
Edevägen 5, Delsbo

Hotell Strandpiren
Sjötullsgatan 15, Hudiksvall

SVÅGADALEN

Hälsinglands Museum
Storgatan 31, Hudiksvall

Handlarn, Svågadalen
Ängebo 83 A, Bjuråker

Westsunds gård
Arnöviken 20, Hudiksvall

ENÅNGER

FORSA

Coop Enånger
Enångersvägen 33, Enånger

Ystegårn Café & Bistro
Hillsta 8, Forsa

Kungsgården Långvind
Långvind 1, Enånger

DELLENBYGDEN
Avholmsbergets café & restaurang
Avholmsberget, 1, Bjuråker
Bjuråkers forngård
Tå 110, Bjuråker

S en a s t
e
InfoPoin listan över
ts finns
på v år
webb.

Capricorn
Storgatan 13, Delsbo
Dellenbanan
Stationsgatan 9, Delsbo

*Aktuell information över våra InfoPoints hittar du
på vår webb.

visitgladahudik.se
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Här finns äventyren för dig som
gillar fart och fläkt, kallar dig
livsnjutare eller för familjen som
gillar att upptäcka nya platser,
längs kusten, i staden och på
landsbygden. Njut av salta stänk
på någon av Jungfrukustens öar
eller andas in tjärdoftande fiskelägen med måsarna skrikande i
bakgrunden.
Upplev en spirande och aktiv
landsbygd i Dellenbygden och
Forsabygden tillsammans med
ståtliga Hälsingegårdar, sjöar,
gårdsbutiker, spelmanstämmor
och storslagna vyer.

Skanna mig för att se vart
våra InfoPoints finns

visit
glada
hudik

