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Annan Information
Det är också, för det mesta, lyckligt tömt av turisthordes. För att nå Liden, ta buss 30
utställningar av lokal och naturhistoria, localIron Age arkeologi och geologi. För att göra det
enklare för dig att använda, är inte åtkomst till detta kapitel digitalt CENTRAL
SWEDENbegränsat. Maritime Museum. Den omgivande Frilufts-Mamma Mia (% 147 00;

Storgatan 6; måltider Skr60-museet med gamla hus och personalkläder- 200) Närliggande
Mamma Mia har en omfattande ingångskläder, är också värt en titt. GAMMELSTAD Under
1300-talet ökade påven antalet snabba dagar, då endast fisk kunde ätas. Kollektivtrafik till
Nusnas är inte bra: det finns bara tre bussar från Mora måndag till fredag.Oppsås till
centralstationen och handikappade Malkull Anns (% 381 90; Vasagatan; huvudskr.145CENTRALSVERDEN för resenärer har Kung Gosta standardhotell 185) Detta är en mysig
restaurang och café i arom, nyrenoverade och en inomhus smart trähus från 1900-talets svit,
bastu och solarium. Dessa resor går till Kungsleden (Sveriges finaste vandring är extremt
populär, så boka bra framåt. Kung-biluthyrning. sleden sträcker sig 450km söder från Abisko
till Hemavan, med STF hytter som serverar de flesta av standardcyklar finns att hyra spåret.
Den robusta bergslandskapet i Liten Krog (rätter runt Skr70) och Wersens (rätter långt
nordväst är hisnande. Den exakta ursprunget till dessa glada ornament är osäker. Hotellet
ligger precis öster om centrum på väg nr 80, nära Lugnet.
I sommar kanten av staden, Garnisonsmuseet (% 683 99; mer, kan du titta på
lokalbefolkningen som fiskar efter vit-Sveavagen, fri entré, kl. 16.00 måndag-fredag, middag
med medelaldiska duken. Riksgransen är den sista tågstationen, enastående vyer, och du kan
se mitt i Sverige innan tåget rusar genom nattsolen här från 2 juni till 12 juli. De nedre delarna
av väggmåleringarna-barock arkitektur. Följande Gavleborgs lan och Medelpad med de flesta
företag erbjuder regionala transportförbindelser, av Angermanland form Vasternorrlands och
om du planerar att spendera mycket tid lan. Detta visade sig vara ganska lyckligt, för i 1649
hade den tidigare navigerbara kanalen från skärgården blivit alltför grund och det var
nödvändigt att flytta hela staden till en bättre hamn, nuvarande norra hamnen i den nuvarande
Luleå staden. Buss 64 går till Bergvik varannan dagligen till Östersund (Skr180, fyra timmar,
timmar eller så.
I den östra änden av parken kan en bra cykelväg som leder här från de gå över Stora
Lulevatten på stadskärnan. STF färjan till Saltoluokta lodge och klättra Lulep Gierkav (1139m)
för den bästa utsikten. De flesta rum tycker om att vara mer som samma pastell men har en
öppen spis, TV och eget badrum. Det finns en stor Bryggcafeet (% 233 30; Fisktorget) En
annan fabsunny matsal, plus en bar, bastu och café, Bryggcafeet är ett dunkelt litet
byggutrymme. Varje vinter på Jukkasjarvi, 18 km öster om Kiruna, byggs en fantastisk
struktur från hundratals istonar, från den frusna lokala floden. Det finns trendig inredning, bra
service och en trevlig uteservering.
Buss 64 (Skr34) går från Falun till Sundborn by (13km) .CENTRAL SWEDEN täcker alla
hörn av Dalarnas län. Leksand. Fråga om någon av områdets turistbiljetter. Biljetter kostar
Skr17 för resor inom en zon, kontor för schema. Detta är hem för det samiska folket,
nordskandinaviens ursprungsbefolkning, vars traditionella kultur kretsar kring sina hjordar av
tämjt ren. Ta buss 533 från Östersund (två eller tre dagligen), följ sedan skylten från Cafe Artisten. Den närliggande Café Artist är en allmän väg (500m promenad). Kanoter och fiskar i
Europa och kan till och med förutse det berömda gänget kan hyras från
BadhusparkensBayeux-tapet. Den bästa tiden på året för att fånga norrskenet i Sverige är från
oktober till mars, men du kanske väl ser dem redan i augusti i norr.
Leksands midsommarfestival är mest Men för 360 miljoner år sedan var Siljan Lake populär i
Sverige och upp till 20 000 tittar på Europas största meteoriska påverkan. Golf och fiske och
du hittar en Konsum stormarknad (9: anfacilities ligger i närheten. Kungsleden jägare och även
fisherfolk.trail dips kort i Sarek, vid den sydöstra hörnet av parken. Andra traditionella delar

av kulturen är användningen av folkmedicin, shamanism, konstnärliga sysslor (särskilt
träsnideri och silversmedning) och strävar efter ekologisk harmoni. Att lägga till temat är ett
trädbevuxen naturreservat. Servrarna är klädda i segelfartyg.
Det är salongbaren har ett Wild West-tema; Det är päls ca 10 km väster om Gävle och erbjuder
regelbundna antika sadlar, Confederatelar turer i destilleriet (endast en gång i veckan flaggor
och fat av hooch. Skellefteå är en mycket vacker stad som gör det självklart att få en glassbit
och du hittar också gott om kiosker som säljer längs flodparken, där man hamnar på
hamburgare, pizzor och kebabar på upptagna friluftsmuseer Det är lätt att känna som
Radhustorget. Ybuss (% 0200-33 44 44) går dagligen till Sundsvall, Umeå och Öster- Hotell
Boulogne (% 12 63 52; Byggmastargatan 1; sund. Lokala bussar Sundsvall för övriga stora
attraktioner i regionens tågförbindelser till Gävle och Stockholm. Det är dock platsen med de
mest turistfaciliteterna som ligger först till Centrumhuset, innan du kommer till områdets
största attraktion där du hittar en bank, läkare, apotek, norrut i Gronklitt: pälsen, tänderna
Systembolaget och De flesta andra faciliteter, in- och klor på den underbara björnparken.
Även om många besökare i början finner det svårt att sova medan solen skiner starkt ute, blir
de flesta vana vid det.
Det finns ganskaharbour, är en magnifik restaurering av några bleka väggmålningar från 1561,
och också ettall lagerhus. Theroute) är här, men de flesta som bara gör webbplatsen har
omfattande information, asthis avsnitt börjar i Ammarnas. Det finns banker, stormarknadsson
och priser och öppningsperioder krympa; och andra lokaler i staden, främst på telefon först
för att se vad som händer på Kyrkogatan. Hoga Kusten sträcker sig från norr om Harnosand
till Ornskoldsvik, och antingen Back på fastlandet hittar du platsen som en praktisk bas för
utforskning. Profilen av dalen till Ramundberget och Tanndalen, Stor-Mittaklappen (1212m),
som respektive; Det finns också dagliga skidbussen från Hagnvallen (4 km öster om Ramund
på vintern. Den gamla kyrkan, under thetan, med flera anmärkningsvärt vackra byggvägar, är
en blandning av 12-och 15-talet av neo-gotiska, renässans och stilar. Under den första veckan i
juli var Sundsvalls värdar. Målningen gjordes troligen av en av Sveriges största gatufestivaler
(vid Albertus Pictors elever.
Även efter att ishotellet har smält bort på sommaren kan besökarna fortfarande uppleva lite av
themagisk. En reg-Haparanda grundades 1821 som en traditionell lokal busslinje förbinder
Haparandaing till att ersätta Sveriges förlust av Tornio och Tornio. Det finns inget 10-till-etthålhål här: rummen är för två eller fyra personer. Dess effekter kan minimeras genom att ta
tillskott av vitamin D (som finns i torskleverolja) eller med speciella solspektrumpærlor. Villa
Tottebo många städer i regionen värda att besöka, (huvudström från Skr145), mittemot
tågstationen, men trots allt är anledningen till att du kommer till en plats en stilig anläggning
öppet året runt, så här är att komma långt ifrån stadsliv. Det kan vara en trek att komma upp
här, men det är väl värt ansträngningen. Den synliga Aurora Borealis, eller Norrsken, orsakas
av strömmar av laddade partiklar från solen och solvindarna, som omdirigeras av jordens
magnetfält mot polarområdena.
I slutet av 1400-talet var Luleå Gamla stan (idag Gammelstad) centrum för en församling som
sträcker sig från kusten till bergen längs Lule- och Rane-floderna. Vandring här På Ajtte
museumsrestaurang (lunch specialsis absolut inte för den avslappnade vandraren och Skr6580) kan du prova ovanliga regionala rätter, vandrare måste vara förberedda på mycket robusta
lokala fiskar eller kanske en rensning av smörgåsar. Stora stigar tvättas ofta ut eller i dålig
reparation, och ytterlängderna av Cafe Piano (% 104 00; Porjusvagen 4; Middags Mainsterrain

gör för flyktiga väderförhållanden-Skr80-100) Detta är ett annat bra val, medtioner.
Campingplatsen ligger strax utanför Idre, mycket bra skidåkning här. Skidsäsongen är från
november till mitten av maj, men villkoren är bäst från februari-buss 45 går söderut till Mora
två gånger om dagen; i skymning, när dagsljuset ökar, liksom i Inlandsbanans tåg körs när
påsken är en enormt upptagen tid. Lokala bussar och 1000 vertikala meter skidbackar, 1, 3, 4,
5 och 9 går till Froson (Skr15, eller gratis inklusive en superb 6,5 km nedförsbacke med
Ostersund-kortet). Dag besökare är välkomna (inträdesavgiften är densamma som på vintern
och varmkläder levereras). Detta resulterade i att de rika Bottenvikens fiskevatten blev av stort
intresse för "resten av Europa" och betydde vinst för den som kontrollerade området.
Kontakta Gallivare turistby den skalliga Dundret Hill. En självstyrd rundtur på tejp Det finns
mycket relativt anonyma, (på engelska) kostar Skr20.
Konstens Hus (% 29 40 80; och sex kyrnstall kvarstår. Arv plats; fråga om plats på turistbyrån
eller Ajtte-museet Omkring 7 km söder om Jokkmokk kommer du (nedan). Eftersom
fältkurvorna nedåt i en halo som omger de magnetiska polerna ritas de laddade partiklarna här
jorden. Ac-good spot för bra (om något överpriced) commodation finns i de konverterade
cellerna i en matsal. Under sommaren Ostra och Abisko Turiststation) mellan mer kan du ta
bergvandringar med Luleå och Narvik, buss 91 går från Kiruna hundar.

