
NATUREN
DEN FRÄMSTA AV RESURSER FÖR

TURISM
OCH

FOLKHÄLSA

BissmaNatur



Vi gör det lätt att använda naturen  
till nytta  

➢ för människors rekreation och hälsa
och 

➢ för företag/föreningar i besöksnäringen



med tips på vandringsturer
visitgastrikland.se/vandringstips

https://www.visitgastrikland.se/vandringtips


med tips på cykelturer
visitgastrikland.se/tips-pa-cykelturer

https://www.visitgastrikland.se/tips-pa-cykelturer


med tips på paddlingsturerturer
visitgastrikland.se/tips-pa-paddlingsturer

http://www.visitgastrikland.se/tips-pa-paddlingsturer


genom att visa var man kan njuta av naturen 
på långfärdsskridskor

visitgastrikland.se/skridskor-plogade-banor 

https://www.visitgastrikland.se/skridskor-plogade-banor


med tips på sköna skidturer 

visitgastrikland.se/tips-pa-skidturer

https://www.visitgastrikland.se/tips-pa-skidturer


med tips på besöksvärda 
naturmiljöer

www.visitgastrikland.se/naturkollen

http://www.visitgastrikland.se/naturkollen


med tips på intressanta 
kulturplatser

visitgastrikland.se/kulturkollen

https://www.visitgastrikland.se/kulturkollen


genom att visa samhällen som har 
natur- och kulturupplevelser att erbjuda 

visitgastrikland.se/byar-i-gastrikland

https://www.visitgastrikland.se/byar-i-gastrikland


genom att visa caféer där man på turer i 
Gästrikland kan få en trevlig fikastund  

visitgastrikland.se/cafekollen

https://www.visitgastrikland.se/cafekollen


VÅR VISION

GÄSTRIKLAND
ETT LANDSKAP PÅ SVERIGES TURISMKARTA – KÄNT TACK VARE

EN MÅNGFALD AV 

1

Aktivitetsmöjligheter i naturen

2

Kulturhistoriskt intressanta besöksmål

3

Företag och föreningar som erbjuder tjänster 

och service i anslutning härtill



ALLT MED SYFTE ATT FRÄMJA

1
Hälsa, trivsel och välbefinnande för landskapets invånare



OCH ATT FRÄMJA

2
Ekonomi och sysselsättning för företag i besöksnäringen



Gästriket Gästrikland
DET LILLA, NÄRA LANDSKAPET MED 

DE STORA AKTIVITETSMÖJLIGHETERNA



SAMMANFATTNNG

Vi vet att:
Naturen och Kulturhistorien har den största betydelse för turismen. 
I Gästrikland har vi mycket fin natur och en kulturhistoria som gett avtryck.

Vi tror att: 
Företag och föreningar, som erbjuder service och aktiviteter inom natur och kultur, 
är betjänta av en gemensam satsning som sätter Gästrikland på Sveriges turistkarta.

Vi menar att:
de viktigaste åtgärderna initialt är
❖ Att göra Gästrikland lockande – genom att fylla landskapet med en stor mängd 

av attraktioner inom natur och kulturhistoria.
❖ Att visa den stora mängd av möjligheter till upplevelser som Gästrikland 

erbjuder i naturen och då även kulturhistoriska inslag.
❖ Att presentera de företag och föreningar som erbjuder tjänster och service i 

anslutning härtill.

Under år 2020 har vi 
❖ Skapat ett 25-tal tips på vandringar, ca 50 tips på cykelturer och ett 40-tal 

paddlingskartor samt presenterat 45 besöksmål, 18 trevliga fikaställen och 
12 konsthantverkare samt härutöver lagt grunden till Naturskolan.

❖ Åskådliggjort möjligheterna till upplevelser genom att samla dem på visitgastrikland.se.

❖ Presenterat 100 företag/föreningar på vandrings-, cyklings- och paddlingskartorna.



Under år 2021 

❖ Går vi vidare med att fylla visitgastrikland.se 
med attraktioner.

❖ Producerar vi en digital sommarbroschyr som 
visar vårt landskaps stora utbud av 
AKTIVITETSMÖJLIGHETER och av
FÖRETAG och FÖRENINGAR som erbjuder   
service och tjänster

❖ Satsar vi på marknadsföring av 
Visit Gästrikland Natur & Kultur.

Välkommen att bidra till utvecklingen 
med 

tips på leder, besöksmål och aktiviteter
och med 

information om service och tjänster

Lämna tipsen här:
info@visitgastrikland.se

Visit
Gästrikland
Natur & Kultur

Sommarbroschyr
2021

Tips på aktiviteter och besöksmål

mailto:info@visitgastrikland.se

