
Under vintern kan ni också besöka...  

jw’s vildmarksturer 

Vintertid tar JW’s vildmarksturer dig kring i orörd natur dragen av slädhun-

dar. Låt dig färdas genom skog och mark som kring dig är helt orörd. Du 

kan boka allt från kortare prova-på-turer till långa heldagsturer. 

Mer info: www.vildmarksturer.se

ljusdals bandy 

Besök Ljusdals IP och se Ljusdals elitserielag i Bandy spela någon av sina 

hemmamatcher eller delta i skridskoskola. 

Mer info: www.ljusdalsbandy.se

järvsöbacken 

Vintertid kan du åka skidor hela dagen lång i Järvsöbacken med skidåkning 

för hela familjen. Åk genom Loastigen eller lek med Loa på eftermiddagarna. 

Utvalda dagar finns Loa även på plats och spelar teater i Loalandet.

Mer info: www.jarvsobacken.se
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säljesta badstrand - järvsö
Väldigt långgrund strand längs Ljusnan.
 

kyrkbybadet - järvsö
Sandstrand med bryggor och grillplats.
 

mines badstrand - järvsö
Mines badstrand ligger söder om Järvsö och är omgiven av 
en väldigt fin naturcamping. Här finns också badbryggor och 
volleybollnät. Under juli månad finns café öppet och leksaker att 
låna. 
 

ede badplats - järvsö 
Fin badstrand med bryggor och camping vid sidan av stranden. 
 

torön - järvsö 
Badstrand intill sommarcaféet Torön. sandstrand, café, båtbrygga 
och wc finns. 
 

sånghussjön - Färila 
Sandstrand med bryggor. 
 

Härsandviken - los 
Sandstrand med bryggor. 
 

ramsjö camping - ramsjö 
Pool.
 

kvarnsjön - ramsjö 
Sandstrand med bryggor. 
 

Hennans camping - Hennan 
Campingen är belägen alldeles intill vattnet och det finns en 
vattenrutschkana som är mycket populär hos de mindre.

norebadet - ljusdal 
Här finns glasskiosk, hopptorn, bryggor, wc och närhet till Ljusdals 
camping.

delsbo utomhusbad - delsbo 
I Delsbo finns tempurerade utomhuspooler som är öppen under 
sommaren. 

Orbaden badstrand - Orbaden  
Hälsinglands riviera, här är en av de längsta badstränderna i 
hälsingland. Hopptorn, glasskiosk, bryggor, camping, hotell och 
restaurang finns i anslutningen till badet.

Färila sim- och sporthall - Färila 
Här finns två inomhuspooler, klättervägg, trampoliner, 
vattenrutschkana, träningslokaler och café.
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Harsagården 

En riktig pärla fylld av närhet till djur och natur är Harsagården beläget 

invid Harsasjön. Här kan ni fiska, vandra eller hyra båt.

Mer info: www.harsa.se 

barnens stenegård 

Här finns plats för både bus, lek och lärande. I Barnens Stenegård finns sex 

stugor inspirerade av Hälsingegårdar där det händer nya saker varje dag. 

Mer info: www.stenegard.com

järvzOO - nOrdens vildmarkspark 

Kom och upplev en djurpark som mest liknar vildmark! Här på Järvzoo mö-

ter du nordiska djur som björn, älg, ren, varg, myskoxe och lodjur i deras 

vilda vardag, genom ett tre kilometer långt äventyr till fots. 

Mer info: www.jarvzoo.se

lill-babs caFFär 

På Lill-Babs egen Caffär finns café och utställning där man kan se hennes 

hela karriär med skor, klänningar, klippböcker och mycket mer. Intill finns 

också en lekladugård och affär. 

Mer info: www.lill-babs.com

rOvdjurscentret de 5 stOra 

På Sveriges finaste rovdjursutställning visas allt som har med rovdjuren att 

göra. Lyssna på varg, se en älg och prova vår populära rovdjursskola. För 

barnen har vi även byggt upp ett mysigt björnidé och en sandlåda där man 

kan göra egna rovdjursspår. 

Mer info: www.de5stora.com

sHOpping i ljusdal  

Här välkomnar vi dig till en ort och ett område gjort för att umgås. Nära till 

god mat och butiker med varumärken från världens alla hörn. 

Mer info: www.ljusdalicentrum.se

järvsö bergcykel park 

Att cykla utför (downhill-cykling) är en aktivitet som växer stort i Sverige 

och i världen. Järvsö är unikt eftersom vi har leder som alla kan cykla på – 

nybörjare, familjer, företag, tjej- och grabbgänget och de äventyrslystna 

experterna. Har du ingen egen cykel kan du självklart hyra av oss. 

Mer info: www.jarvsobergscykelpark.se

tur O tOn i Hälsingland 

En utflykt med Tur o Ton tar dig långt in i Hälsingeskogens trolska vildmar-

ker, där får du uppleva glad musik, berättelser om livet ”på finnskogen” 

och välsmakande hälsingedelikatesser. Ett äventyr för hela familjen!

Mer info: www.turoton.se

lassekrOg 

Här finns allt från forsränning, bäver- och älgsafari och lerduveskytte till 

fisketurer och skogspromenader. Hos oss på Lassekrog kan du ta dagen 

som den kommer, allt efter eget behag. 

Mer info: www.lassekrog.se

imraw leisure 

Fartfyllda vattenskotrar eller lugnare flottfärder. Med Imraw Leisure kan 

du ta med familjen på en heldag på älven Ljusnan. Vintertid finns även 

skoterturer för den fartsugne. 

Mer info: www.imraw.se

delsbO FOrngård  

På Delsbo forngård finns textilhantverk från linneskåpen i Delsbo där man 

visar bla. stickade dräktkoftor, dukar och delsbosöm. På forngården går 

också Delsbostämman av stapeln i början av juli varje år. 

Mer info: www.forngarden.se

dellenbanans vänner - dressin 

Inget rullar så lätt som stålhjul mot stålräls. På Dellenbanan kan du trampa 

fram längs glittrande sjöar, över hisnande broar och genom mörka tunnlar. 

Det här är en aktivitet där alla kan vara med.

Mer info: www.dellenbanan.nu

ängra vildmark & Fiskecamp 

Upptäck det vilda Hälsingland, lugn och ro i denna överväldigande miljö är 

redan en upplevelse för sig. Hela året bjuder vi på spännande aktiviteter 

med viltsafari, fiske och kanotturer sommartid samt snöskovandring och 

hundspann under vintern. 

Mer info: www.angrafiskekamp.se

upplev järvsö 

I Järvsö är det aldrig långt till naturen, kulturen och aktiviteterna. Nu gör vi 

det enklare för dig som vill se mer av besöksmålen. Vi hjälper dig att bli din 

egen ”stigfinnare” och till att uppleva Järvsö. Vi har aktiviteter för hela fa-

miljen såsom kajakpaddling, riverboards, klättring och hälsingegårdsturer. 

Mer info: www.upplevjarvso.se

kOlsvedjastugan på kOlsvedjaberget 

På Kolsvedjaberget har besökaren en vidunderlig utsikt som sträcker sig 

åtskilliga mil längs den vackra Ljusnandalen. Hit kan man ta med en mat-

säck och njuta några timmar. I Kolsvedjastugan anordnas ibland musik- mat 

och kulturevenemang med olika teman, håll utkik! 

Mer info: www.kolsvedjastugan.se

sköllingas Häst & vagn 

Med häst- och vagn tar vi er runt så ni kan njuta av vårt fantastiskt vackra 

landskap i Ljusnans dalgång. Enskilda turer ordnas  efter beställning.  

Mer info: www.skollingas.se

sörHåga lantgård 

I hjärtat av Hälsinglands vackra natur, närmare i bestämt i den lilla byn 

Forsa ligger Sörhåga lantgård. Här säljs kött och traditionell hälsingeost-

kaka. På gården finns också B&B och ett café där det under sommaren kan 

vara musikkvällar lite då och då. 

Mer info: www.sorhagalantgard.com

stenegård 

På Stenegård finns upplevelser för alla åldrar. Här samsar gamla hantverks-

traditioner och byggnadsvård med samtida konst, musik, teater och slöjd. 

Det finns skapande verkstäder för barn, unika butiker, tunnbrödsbageri och 

du kan göra familjeutflykter med kajak längs Ljusnan eller prova på någon 

annan aktivitet på gården. 

Mer info: www.stenegard.com

per-svensas turridning 

Välkomna till Per-Svensas! Vi är mångsysslare och hos oss på gården erbju-

der vi turridning och ponnyridning, försäljning av lammkött, ved, spannmål 

och skinn. I Sommar kan även barnen boka in sig på dagridläger. 

Mer info: www.per-svensas.se


