Midden in Heerlijk Härjedalen aan de voet van de Sonfjället
De Sonfjället, de meest opvallende berg in het schitterende gebied van Härjedalen met een
hoogte van 1278 meter, ligt in het gelijknamige natuurpark. Het rijk van vele wilde
viervoeters en vogels die leven en hun voedsel vinden in een landschap van oerbos en kale
hoogvlakten.
U vindt ons dorp HEDE langs de rivier de LJUSNAN en aan de voet van het natuurpark.

Logies:
In ons dorp HEDE en de buurtschappen in onze omgeving, zoals Skärsjövålen, Oltjärn,
Haraldsåsen, Dalsvallen, Husberget, Långå, Hedeviken, Särvfjället en Kolbenshån, kunnen
wij U onderdak bieden in vele verschillende vormen.
U kunt bij ons terecht voor goed uitgeruste kamers in twee kleine hotels, voor eenvoudige
tot zeer goed uitgeruste vakantiewoningen, alsook voor eenvoudige vierbeds campinghutten op de prachtig gelegen driesterren camping van Hedeviken.

Voor prijsopgaven en reserveringen kunt U ons bellen, schrijven, een E-mail zenden of
bezoeken in het toeristenbureau. U vindt ons langs weg 84 die door het dorp loopt.

HEDE TURISTBYRÅ
BOX 157
SE 840 93 HEDE – Zweden
Tel.: 00-46-684-41080 – Fax: 00-46-684-10810
E-mail: hedeturistbyro@swipnet.se

Campings:
HEDE beschikt over een tweesterren camping en het nabijgelegen HEDEVIKEN over een
schitterend gelegen driesterren camping.

Wandeltochten:
Ontspanning door inspanning ! Wat geeft meer ontspanning dan een stevige wandeling of
een goed voorbereide trektocht in onze bos- en bergwereld. Wij zullen U graag van advies
dienen en aantal voorstellen aan U voorleggen.

Wij hebben informatie over een groot aantal
wandelingen variërend van 3 tot ca. 30 kilometer.
Vraag in ons toeristenbureau naar beschrijving en
in de Nederlandse taal.

Skelterbaan:
Halvfari – 3km. ten westen van Hede langs weg 84 – beschikt over een skelterbaan die bij
de jeugd zeer populair is.

Zwemmen:
De HEDE-camping heeft een verwarmd buitenbad voorzien van een roetsjbaan. Voorts
zijn er buitenbaden in Halvfari, Stortjärn in ons buurdorp Långa en op Hedevikens
Camping.

Golf:
De Sonfjällets Golfclub beschikt in ons dorp over een 9 – holes baan.

Boek in ons toeristenbureau activiteiten en spannende belevenissen !
Berenwandeling bij het nationale park Sånfjället
Een dagtocht met lunch bereid op een kampvuur. Wandeling in
het grensgebied tussen oerbos en kale hoogvlakte, waar we de
sporen aantreffen van alle bosbewoners, we zien zeldzame
planten. Kortom een fantastische natuurbelevenis.

Beversafari op de Ljusnan
Avondtocht per kano. Vaar mee langs de oevers van de rustig
stromende Ljusnan op zoek naar bevers bij de ondergaande zon. Na
twee uren peddelen bieden we een uitgebreide koffiepauze bij een
knetterend vuurtje.

Bergtocht op Noordzweedse paarden op Särvfjället
Een dagtocht op de schitterende Särvfjället met ervaren gidsen als
Kjell Emil Nordström & Susanne Kring. De paarden gedragen zich
zeer rustig en vanaf 8 jaar kan iedereen meerijden. We genieten van
het lunchpakket terwijl Jell Emil koffie zet.

Cursus vliegvissen BEET VOOR BEGINNERS
Ervaren vliegvisinstructeurs leren de edele vliegviskunst aan
allen. U leert hoe met een vlieg een vis te vangen, deze
vervolgens op een vuurtje te grillen en daarna te genieten van
een heerlijk maaltje samen met de andere deelnemers aan de
cursus.

Nachtwandeling op de Sonfjället
Trek met ons mee het nationale park Sånfjället in, wanneer de
zon onder gaat en de dag overgaat in de nacht. Luister naar
nachtelijke geluiden en beleef de stilte wanneer de duisternis
invalt. Rond het donkerste tijdstip rusten we bij een kampvuur
en genieten van een goede maaltijd.

Tocht naar de zomerweide van Vastsätern
We volgen het zomerweidepad, dat al vele honderden jaren
oud is, naar de prachtig gelegen zomerboerderij Västsätern.
Daar maken we kennis met de familie Sundeberg die deze plek
jaarlijks levend houdt. We proeven door hen bereid voedsel en
we nemen deel aan werkzaamheden.

Wandeling naar de Lillrånda-waterval
We volgen het oude houtkapperspad naar boven naar de waterval. Wanneer we bij
deze mooie canyon aankomen genieten we van een heerlijke lunch en het geruis
van het vallende water op de achtergrond.

HEDE toeristenbureau
Dit is een keuze uit de vele activiteiten die U bij ons kunt boeken
Telef.nr. 0684 – 41080 / Fax: 0684-10810
E-mail: hedeturistbyro@swipnet.se www.herjedalen.se/turism/sonfjallet

