Hemesterkortet

SMAKA PÅ SKELLEFTEÅ

UPPLEV SKELLEFTEÅ I SOMMAR OCH VINN 1 AV 10 PRESENTKORT

Denna sommar är verkligen olik alla tidigare somrar. Vi måste förhålla oss till vår
omvärld på helt nya sätt, samtidigt som längtan efter äventyr och upplevelser
för många är större än någonsin.
Just därför har vi tagit fram ett hemesterkort med 60 konkreta tips så att du
kan semestra på hemmaplan. Du har garanterat massor kvar att uppleva i
Skellefteå, och i år är det dags! Tävlingsreglerna hittar du längst ner på nästa sida.

KRYSSA
SJÄLV

Hämta mat eller fika från Society Café,
som även erbjuder picknickkorgar

Njut av Vilda Kockens vildmarksbuffé vid
White Mountain Lodge i Kalvträsk

Ta en picknick i det gröna, förslagsvis vid
Nordanå, Stadsparken eller Bryggarbacken

Fika, och kika runt bland lokala hantverk på
Old is New i Norra Bergfors

Njut av fika, mat eller något gott att
dricka på Isboden

Ät en middag på Bryggargatan eller ta något
gott att dricka i deras Bistro & Cocktailbar

Ta en fika på Svedjan Ost och Bageri
och njut av lugnet bredvid kohagen

Njut av mat eller fika med utsikt över havet
vid Furuögrunds hamncafé
KRYSSA
SJÄLV

Handla pizza eller glass från Alhems
Trädgård, med möjlighet till take away

UPPLEVELSER & UTFLYKTSMÅL
Klättra i höghöjdsbanorna på
Skellefteå Adventure Park
KRYSSA
SJÄLV

KRYSSA
SJÄLV

Bestig utkikstornet i Vitbergets naturreservat och titta ut över vackra Kalvträsk

Spring ner till botten av Marranäsvältan
i Fällfors och upp igen

Upplev Skellefteås enda liftburna downhill
cykling vid Bygdsiljum Bike Arena

Hyr en kanot av Swenature och paddla
i Skellefteälven

Besök Sveriges största Vildmarksutställning
på 1100 m2 i Svansele

Boka en båttur ut till Pite-Rönnskär med
Kinnbäcks Skärgårdsturism

KRYSSA
SJÄLV

Bocka av minst 3 badplatser i sommar. Hela
listan finns på visitskelleftea.se
Hyr cykel från Lövångergården och upplev
någon av 6 fina cykelleder i Lövångerstrakten

KRYSSA
SJÄLV

Vandra en av Skellefteås utmärka
vandringsleder

KRYSSA
SJÄLV

Samla Questar tillsammans med familjen eller
vännerna på Boda Borg

KRYSSA
SJÄLV

Vandra ut till Sillhällorna och ta en bild vid
den sittande sjöjungfrun

KRYSSA
SJÄLV

Få fisk på kroken i någon av Skellefteås fina
älvar, sjöar eller utmed kusten

KRYSSA
SJÄLV

Beställ din äventyrs- och experimentlåda
från Exploratoriet

KRYSSA
SJÄLV

Handla med dig något hem från en av våra
lokala gårdsbutiker
Spela det fartfyllda spelet Lasertag utomhus i
skogen utanför Boda Borg

Boka en tur ut i skärgården
med Nordisk Sjötaxi
Se årets Sommarteater Romeo & Julia från
Västerbottensteatern i Medleforsparken
KRYSSA
SJÄLV

Gå en runda på Skellefteå äventyrsgolfbana
vid Skellefteå Camping

KRYSSA
SJÄLV

Utmana dina vänner eller din familj i en
gokart på Skellefteå Karting Arena

KRYSSA
SJÄLV

Boka en guidad tur på microbryggeriet
Fermenteriet beläget ute i Kurjoviken
KRYSSA
SJÄLV

Gör det ultimata hoppet på
Trampolinhuset i Skellefteå

KRYSSA
SJÄLV

Bada och njut av sommaren på Västerbottens
längsta sandstrand, Långnäsbadet
Hyr cykel av Holmgård Cykel & Uthyrning
och testa nya Skellefteå Bike Arena

Lägg till med båten vid en av Skellefteås fina
gästhamnar och bryggor
Spela golf på Rönnbäckens Golfanläggning.
Gäller även Pay&Play.

Hyr pedalbåtar från Burträsk Camping och
upplev det vackra Burträsket
KRYSSA
SJÄLV

Top of Skellefteå – Bestig någon av
10 utvalda toppar

KRYSSA
SJÄLV

Spendera tid nere vid Bryggarbacken, på rygg i
en hängmatta eller lekandes i vattenlandet

Ät en lunch, middag eller ta något gott att
dricka på Restaurang Rustique

Njut av en picknickkorg för två från
Lövångergården ute i den gröna omgivningen

Njut av en lättare lunch eller sötsak i Herrgårds miljö hos Edelviks Trädgård

Besök Munkvikens sommarcafé för en
glass på hällorna till vågornas brus

Besök Kurjovikens sjökrog ett stenkast från
havet för en lunch, fika eller À la carte

Ta en fika på krav-certifierade Skråmträsk
Kvarn, beläget i byns gamla kvarn

UPPLEVELSER MED ÖVERNATTNING
Övernatta i fyren på Bjuröklubb och vakna
upp med oslagbar utsikt över havet

Boka ett av Burträsk Campings boendepaket
med bad, mat ute och pedalbåtar i träsket

Bo en natt på gemytliga Bureå Camping
med möjlighet att hyra kajaker, SUP mm

Övernatta i Vandrarhemmet Pite-Rönnskär
och vakna upp med fyren som granne

Boka ett av Medlefors boendepaket, med
golf, teater eller familjeäventyr

Övernatta på anrika Stiftsgården och ta en
dagstur på cykel runt Skellefteälven

Boka upplevelsepaketet Häst Get Away i
Svansele, paketerat av Horses of Taiga

KRYSSA
SJÄLV

Nyttja den lyxiga allemansrätten och
tälta en natt ute i naturen

Bo en natt på Gåsören, inklusive
båttransfer med Nordisk Sjötaxi

Checka in på Skellefteå Stadshotell och ta
en runda på Discgolfterminalen

Unna dig en cykelupplevelse med boende
från gemytliga Edelvik Trägård B&B
Boka ett av Lövångergårdens boendepaket
med vandring, cykel eller heldag i Bjuröklubb

Bo en natt på Aurum Hotel , låna cyklar,
köp med en lunchpåse eller träna på
utegymet
Bo en natt på Byske Havsbad –Vandra Furuögrundsleden eller testa på Hajk på Bajk

Unna dig en natt på White Mountain Lodge i
Kalvträsk och utforska den vilda omgivningen

Boka Svansele Vildmarkscenters paket med
boende, vildmarksutställning och mat

Boka övernattningspaket på Scandic Hotel
med lyxig middag på Bryggargatan

Bo en natt på Skellefteå Camping – Vandra på
Vitberget eller ta en glass i caféet

Hyr kanot eller kajak från Skellefteå kanotklubb och paddla ut från vackra Kanotudden
KRYSSA
SJÄLV

Följ @visitskelleftea på Instagram för ännu
mer inspration och idéer på utflyktsmål

This is our staycation guide to help you plan your summer and experience more of
Skellefteå. You can even win 1 of 10 gift cards if you gather at least 3 codes.
Download the English version of the staycation guide and find more info
about the challenge at visitskelleftea.se/staycation
12

Besök Burträsk Saluhall och handla med dig
fina lokala råvaror till dagens middag

SÅ TÄVLAR DU:

Samla minst 3 koder i de gröna fälten så kan du vara med och tävla om 10 st presentkort
á 1000 kr. Koderna får du från personalen på respektive ställe.
De övriga aktiviteterna och upplevelserna märkta med KRYSSA SJÄLV
är ytterligare
förslag på hur du förgyller din hemester i sommar. Läs mer om alla upplevelser och
skicka in ditt tävlingsbidrag senast den 31 augusti på visitskelleftea.se/hemester
eller lämna in hemesterkortet på Skellefteå Turistcenter.
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