
Järvsö Camping B&B Stugor, Turistvägen 76, 82040 Järvsö
0651-40339, info@jarvsocamping.se, www.jarvsocamping.se

Hej och varmt välkommen till
Järvsö Camping!

Hänsyn
Att bo på camping är som att bo på ett hotell
utan väggar. För gemensam trevnad måste 
alla visa extra hänsyn på alla sätt, alla tider.
Det ska vara tyst mellan 23-07.
Köket ska vara stängt o släckt mellan 23-07.

Din säkerhet
- Om du tycker något onormalt sker, kan du 
ringa oss dygnet runt, 24 tim/dygn.
- Totalt rökförbud i alla byggnader.
- Alla byggnader har brandvarnare.
- Flera brandsläckare finns. Notera den 
närmaste.
- Brandsäkerhetslagstiftningen kräver 4m 
avstånd mellan husvagn/husbil/tält.
- Räddningstjänsten kräver att vi vet vilken 
tomt du valt.

Husbil?      (2 råd som du kanske känner igen….)
- Fördela marktrycket: brädor under alla 
däck. Du kan låna brädor av oss, om du vill.
- Parkera så att du startar i medlut.

Miljö
- Miljösortera alla dina hushållssopor vid 
infarten.
- Varmvatten i duscharna får du med
5-kronorsmynt. (Myntautomaterna gör att 
du vet hur länge du får vänta på din tur, ca.)

---------------------------------------------------
DAGSTURER I JÄRVSÖ

Dag 1
Börja dagen på Rovdjurscentret De 5 Stora. 
Lyssna på berättelser framför varghägnet, 
titta på bildspel, kryp in i björnidet (om du 
är liten). Något för alla åldrar o sinnen. Ca 
1-2 tim. Lite fika och sedan följer du 
djurskötarna ut på 3km trätrottoar. Med 
deras hjälp blir du guidad i djurens 
egenheter.Ta er tid så ser ni djur ni aldrig 
kommer så nära på annat sätt.

Dag 2
Stenegård. Låna varsin audioguide och låt 
dig guidas runt av Rolf Lassgård. Han ger 
dig en ny dimension av Stenegård. Se det 
fantastiska byggnadsbeståndet, 
byggnadsvårdsbutik, örtapotek, 
tunnbrödsbageri, flera olika butiker, vandra i
trädgården, hitta någon kurs som passar dig 
etc etc. Lunch och sedan beger du dig till 
Järvsö Klack.

----------------------------------------------------------
Vägen upp är inte särdeles brant men utsikten 
magnifik. Åt du inte lunch på Stenegård passar det 
utmärkt att öppna matsäcken här uppe på toppen 
av Järvsö.
Nere igen fortsätter du till Vålsjökvarn, 
Hälsinglands högsta vattenfall. Här får du också 
lite industrihistoria via en informationstavla. 
Spännande plats för alla, inte helt ofarlig. 
Barkbåtslek, filosofera över livet, känn historiens 
vingslag...
Tisdagar är det dans på Nors utedansbana.

Dag 3
Idag börjar du med ett besök i Sveriges största 
landsortskyrka, Järvsö Kyrka, får en guidning i 
kyrkans makalösa historia med hjälp av en 
knapptryckning vid kyrkdörren.
Utanför prästgården hittar du en runsten, fortsätt 
runt ön på naturstigen. Ön är ett reservat och 
många skyltar berättar för dig om varför ön ser ut 
som den gör. Lunch på någon av Järvsös många 
uteserveringar och därefter iväg till Karlsgården 
och en guidad tur på den äldsta Hälsingegården i 
den oskiftade bondbyn Bondarv. Ca 5 
hälsingegårdar finns här.

----------------------------------------------------
Dag 4
Mot Nor. Titta på den gamla restaurerade 
ångsågen. I närheten hittar du också 
Traktormuséet. Vänd tillbaka och kör mot 
sommarparadiset Torön, en fd flottarbas m 
enkelt museum. Dags för lunch, bad, 
rekreation, se Toröns digra sommarprogram.
Mörkberget ligger också här med 
hänförande utsikt, lätt gångväg upp eller 
klättra?

Dag 5
Söderut idag. Vid Nybokorset (lite 
shopping?) tar du av mot Harsa och Harsens
fäbodmuseum, lunch på Harsagården och 
sedan besök på den levande fäboden 
Svedbovallen (djur, ost/smörmejeri, café). 
Tillfälle att klappa på husdjuren, smaka på 
det som produceras och köpa med som 
minne.

En vecka till......?
Du kan få ännu fler uppslag om vad du ska 
göra när du är i Järvsö. Fråga oss i 
receptionen, kolla vår hemsida under 
knappen STANNA, på receptionens 
anslagstavla inne, på vår gavel ute eller titta 
ner till Turistbyrån (vid stationen).

mailto:info@jarvsocamping.se


ATT GÖRA
För små, för stora, för alla åldrar

Bad
6 olika bad kan du välja på.
Kyrkbybadet med badbrygga som inhägnar 
grunt vatten för de yngsta, sandstrand. 
Gångavstånd från campingen är 8-900m.
Sorttjärn ligger lika nära men här hoppar du 
i från en flotte med bro ut. Här bör du nog 
vara simkunnig.
Kör du rv83 söderut hittar du populära 
Mines efter några kilometer.
På andra sidan älven har du norrut 
Säljestabadet: sandstrand, långgrunt och 
charmigt.
Söder om Kyrkön hittar du först idylliska 
Sannabadet och efter ytterligare någon 
kilometer Toröns rivieraliknande bad, mat, 
fullst. rättigheter, frisbeegolf, 
kanotuthyrning och mycket mer. Torön 
brukar ha ett digert sommarprogram.
Eftermiddag/kväll kan vara underbar här när
solen dröjer sig kvar sent, sent.

Fiske
Fiskekort krävs. Är du under 16 fiskar du 
gratis. Prova fiskelyckan på olika sorters 
fisk, se broschyren som du hittar i 
receptionen. Längs Ljusnans stränder, längs 
bäckarna eller i en mängd sjöar. Flera sjöar 
har bryggor, vindskydd, grillplatser o likn. 
Båt går att hyra för några vatten. Du kan 
också delta i fiskesafari med erfaren guide 
som ger fisket nya dimensioner.
Se mer under våra olika paket eller ring.

Djur
I Järvsö kan du få djurupplevelser på många 
sätt. Järvzoo, så klart, en heldagsupplevelse 
som börjar med Rovdjurscentret (ca 1-2tim) 
därefter följer du djurskötarna när de fodrar 
och berättar för dig (ca 3 tim). Svedbovallen 
är en levande fäbod med får, getter och 
kossor på skogen. På Järvsö Ryttargård, 
intill Stenegård, finns möjlighet att prova 
westernridning mm. Flera av gårdsbutikerna 
har husdjur som du kan träffa och lära något 
om/av.

Äventyr
Flera möjligheter till äventyr i vardagen 
finns för dig. Kyrkön: gå naturstigen runt 
ön, se de 500åriga tallarna, varggropen, de 
farliga strömmarna vid södra udden och 
fundera över öns dramatiska vallar och höjd.
Torön: fiska från flottbron, kanota i 
smalvattnen mellan Torön och Sannabadet. 
Öjeberget: gå den 140åriga trappstigen upp 
och fortsätt till toppens vidunderliga utsikt. 
Järvsö Klack: vandra uppför, tag med 
kaffekorg, gör avstickare till flera vindskydd
alla med kalas utsikt. Mörkberget: välkänt, 
dramatiskt klätterberg med kittlande stup.

Stenegård
Här bjuds flera olika arrangemang varje sommar. 
Barnen har en speciell plats när säsongen planeras 
för Stenegård. Trädgårdslabb (endast för barn), 
miniHälsingegårdar (bara barn kan stå raka). 
Kulturkossan leder en skapande verksamhet. Loa 
är Järvsös egen maskot och har roligt med alla barn
hela sommaren. Se mer på stenegard.com.

Förr i tiden

• Vid Vålsjö Kvarn finns Hälsinglands 
högsta vattenfall. Här kan du se hur 
vattenkraften användes förr – kvarnen 
byggdes 1857 och är nästan intakt och har
tillstånd från vattendomstolen. Körs vissa 
dagar under sommaren. 

• Hälsingegården Karls i Bondarv är 
öppen sommartid, bjuder guidade 
visningar och ett stort eget program med 
olika teman t ex musik, hantverk, 
dräktstämma etc. Ett antal augustikvällar 
upplever du Karlsgårdsspelet, ett mycket 
suggestivt, spännande och unikt ljud- och 
ljusspel. Se mer på karlsibondarv.se.

• Svedbovallen, 18km söder om Järvsö, är 
en levande fäbodvall med kor, getter och 
försäljning av vad fäboden producerat 
(ost, messmör, smör o likn).

• Nära Svedbovallen ligger Harsens 
fäbodmuseum. Visningar och servering 
flera helger sommartid.

• Mittemot Järvsö Camping finns en 
lekladugård, handelsbod och bondkök i
den folkkära artisten Lill-Babs ”Caffär”. 
Här får barnen under ledning sjunga och 
dansa i ”Småbarnssång”. Fråga oss vilka 
dagar.

Givande sidor med information om Järvsö, dess 
omgivningar och om landskapet Hälsingland:

www.jarvsocamping.se

klicka på ”STANNA”, massor av förslag.....

www.stenegard.com,
klicka på evenemangskalender:

www.jarvso.se
www.halsingland.com

Ta en extra dag i 

Järvsö
Sommarparadiset
Stenegård med butiker, inspiration, 
byggnader, trädgård, aktiviteter, restaurang, 
teaterföreställningar, konserter.
Byn med ca 20 caféer, resturanger inom en 
radie av ca 1km.
Bergscykelpark, Sveriges bästa?
Kyrkön med Sveriges största landsortskyrka
och prästgårdsmuseum.
Vandringsleder, promenadstigar, kanotleder,
badställen, fiskesjöar, Hälsingegårdar.
Skönheten och Tystnaden i vår vackra, rena 
natur.

Vinter
Skidåkning i pist, Järvsöbacken.
Skidåkning i perfekta längdspår på Harsas 
välpreparerade skideldorado, ca 10 milspår.
Järvsö Arena: byns nya, rymliga ishall för 
många olika evenemang.

Året om
Järvzoo, en unik djurpark där du ”går i 
buren”.
Ligger mitt i byn och är öppen året om.
Äventyrsbad inne i Öjeberget planeras vara 
klart ca 2015.

Samlingar i Järvsö
• Auktioner(folder),
• Loppisar(folder),
• Vintage(Stenegård),
• Flottarmuseum (Torön),
• Prästgårdsmuseum(Kyrkön),
• Traktormuseum (0706-571599),
• Ångsåg(Nor),
• Lingrävarmuseum(2 samlare):

(0651-41228 och 0703-952683),
• Hattmuseum(0703-568296),
• Industrimuseum(VålsjöKvarn),
• Skogsmuseum(Los),
• Gammelgården (Fågelsjö),
• Karls (Bondarv),
• Tantmuseum(Hovra),
• Nostalgimack(0705-690896),
• Mopedsällskap(0706-156573),
• Lill-Babs museum(tvärs över 

vägen).
Be om folder och köp detaljerad karta för att
hitta dessa smultronställen för den som har 
lätt att köpa men svårt att slänga. Något för 
alla utlovas, en ”retrotur”.

Skönheten och
tystnaden och många
oväntade upplevelser

väntar på just dig runt
om i Järvsö...

http://www.halsingland.com/
http://www.jarvso.se/
http://www.stenegard.com/

