Culture Reserve
Hanhivittikko Summer Pasture

ENGLISH

A beautiful site that offers a variety of
activities and experiences. The guides, the
animals and the flowers make this to a
perfect place for a day out. A traditional
cottage for rent.
Summer Pastures premiere June 8. Open
daily at. 10-16 until 31 August. Pre-booked
groups throughout the year.

Kulttuurireservaatti
Hanhivittikon Kenttä

MEÄNKIELI

Aito kenttä-miljöö joka tarjoaa moni-puolisia aktiviteettiä ja elämyksiä. Kenttä-isänät,
elläimet ja kukat tekevät tästä mahtavan
paikan. Saatat hyyrätä perintheisen tuan.
Kenttä-premiääri 8 pv kesäkuuta. Auki
joka päivä 10-16 31 elokuuhun saakka.
Puukattuja ryhmiä ympäri vuen.

Hitta till oss! Kontakta oss!
Kulturreservatet Hanhivittikko Fäbod drivs
av Hanhivittikko Vänner, en ideell och
oberoende organisation som arbetar för att
levandegöra och sprida kunskap om och
känsla för vårt kulturarv.
För att uppnå detta erbjuder vi även kommersiella arrangemang med hög kvalitet.
Välkomna!

Kulturreservatet 

Hanhivittikko Fäbod

www.hanhivittikko.se
info@hanhivittikko.se
Kulturreservatet Hanhivittikko Fäbod
Fäbodtelefonen +46 (0)76 10 44 770
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Aito kenttäympäristö, joka tarjoaa lukuisia
aktiviteetteja ja elämyksiä. Kentän isäntäväki, eläimet ja kukat tekevät tästä täydellisen vierailukohteen. Perinteinen mökki
on vuokrattavana.
Kesäkauden avaus 8. kesäkuuta.
Hanhivittikko on avoinna päivittäin klo
10 - 16 Ruotsin aikaa 31. elokuuta asti,
ryhmät tilauksesta ympäri vuoden.
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Genuin fäbodanläggning
som erbjuder en mångfald av
aktiviteter och upplevelser för
såväl enskilda som grupper

Du och jag

Grupper

Företag och organisationer

Små rödmålade stugor i en prunkande sommaräng, den solbelysta gläntan i skogen
lockar inbjudande; man vill stanna till och
låta sina ögon och sin själ uppleva friden och
välbefinnandet.

Tillsammans med fäbodvärdarna blir ert
besök i Norrbottens första kulturreservat än
mer innehållsrikt och givande. Den månghundraåriga fäbodkulturen levandegörs och
kryddas med historier serverade av er vältalige guide.

Den inspirerande och kreativa miljön är ett
resultat av entreprenörskap på 1800-talet.
Ett antal bönder såg möjlighet till mer
betesmark och genom uppförande av
Hanhivittikko fäbod kunde resursen nyttjas.

Därefter smakar det härligt med kaffe och
fikabröd eller varför inte slå på stort med en
traditionell köttsoppa serverad vid dukade
bord mitt i blomsterprakten?

Här blir mötet och umgänget människor
emellan speciellt vare sig det sker i stearinljusens sken över det rustika sammanträdesbordet, runt den sprakande elden eller i
rökbastuns mystik.

Här trivs alla och ett kort stopp bland
djuren, blommorna och fäbodfolket brukar
bli mycket längre än vad man tänkt sig. För
den som inte vill lämna fäboden erbjuds ett
enkelt men exklusivt boende i en av stugorna.

Fäbodpremiär 8 juni, öppet dagligen
kl. 10-16 fram till 31 augusti.
Torsdagskvällar kl. 18 med underhållning.
Se vår webbplats för exakt program samt
info om årets andra aktiviteter.

Vi anpassar guidningen till er grupp; språk,
tema, längd.
För bokade grupper har vi öppet året om.

Tveka inte att anlita oss vare sig det gäller
gruppmöte, konferensaktivitet, kundmöte,
team-building, kick-off etc.
I samarbete med våra partners ordnar vi er
helhetslösning; transporter, boende och mat.

