I FÖRETAGSFÖNSTRET visar företag och föreningar,
vilka främjar Gästrikland som attraktivt besöksmål,
sina aktiviteter, tjänster, service och produkter – till
nytta för landskapets invånare och gäster.
På nedanstående sidor visar de vad de erbjuder.
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Gysinge Wärdshus & Hotell
bjuder till en vistelse i genuin bruksmiljö med utsökt mat.
Här finns aktiviteter för alla åldrar. Njut av naturen, miljön, aktiviteter
runt bruket, nedre Dalälven och nationalparken runt knuten
www.gysingewardshus.se
lti
Sidbohäll

Skommarsgården

HOTELL SKOMMARSGÅRDEN
i ett av Sveriges förnämsta friluftsområden

VANDRINGS- OCH MOTIONSSTIGAR – CYKELLEDER – KANOTVATTEN
GOLFBANA – BADPLATSER – SKIDSPÅR – SKRIDSKOBANA
Tel. 070-555 83 01

www.skommarsgarden.se

Multiadventures
Uthyrning av kajaker, canadensare
och campingutrustning
Guidade turer
Vi är mobila med Färnebofjärdens
nationalpark som vår bas
www.multiadventures.se
info@multiadventures.se
070 33 48 235
073 24 37 821

I det gamla fiskeläget i
Utvalnäs på Norrlandet
avnjuter du de svenska
smakerna med vacker
utsikt över kusten
skargardskrogenutvalnas.se

Konserthuset

För dig som gillar att sitta
till bords i lugn och
trivsam miljö
Nära centrala Gävle,
konserthuset och
högskolan
www.runebergs.se
Tel. 026-600 800

Högskolan

BissmaNatur

Gammelstilla

Café

Välkommen
att njuta av kulturmiljön
och den vackra naturen
www.visitgastrikland.se/
uploaded_files/1gammelstilla-2020-08271.pdf

www.gammelstillacafe.se

Välkommen
till oss i denna
fantastiska miljö
hedesundacamping.se

BissmaNatur

Gästriklands Riviera

STRANDBADEN

Årsunda Strandbad

mer än bad, som du kan se på

www.strandbadenarsunda.com
130 Husvagnsplatser
Stugor
Tältplatser
Lekplatser
Restaurang
Konferenslokal
Vandrings-, cyklingsoch kajakleder
Kulturhistoria
visitgastrikland.se/uploaded_files
/7-arsunda-2020-09-111.pdf

Åsa Fällgren Studio Keramik
Välkommen till mitt krukmakeri på Kvistholmen i Norrsundet med litet galleri!
Här tillverkar jag keramik och konst med inspiration från havet och skogen.
Glasyrerna tillverkar jag själv – med naturliga ämnen t.ex. lera från forsen och aska.
Flerfaldig medaljör i drejarmästerskapen VM och NM 1994-2019

asafallgrenstudiokeramik.com

SméJohan
Titta in hos mig på
Högbo Bruk och se
smideskonstverk i
stort och smått!
www.hogbobruk.se/butik
erhantverk/smejohan.26
7.html/start.htm

Varmt välkommen till
vackra Engeltofta,
Gävlekustens pärla!
Här kan du bo bekvämt på
Engeltofta Sea Loge hotell, fullt
utrustade lägenheter med
närhet till havet!
Restaurangen är öppen
sommartid, med start efter
midsommar.
Hos oss startar kustleden!
Kontakt:
026 996 70
info@engeltofta.se

https://engeltofta.se
Väl mött!

finns i Kungsberg
norr om Sandviken

Med utsikt från ett gömsle ger Sara Wennerqvist dig
här möjligheter att komma nära de vilda i naturen.
Se hennes erbjudanden på
HEMSIDAN

Upptäck insekternas värld på

INSEKTSSTIGEN
i Årsunda
HEMSIDA

