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Rundturer
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GUIDNINGAR

Timrå har många intressanta sevärdheter där vi
erbjuder guidning. Du kan boka guidning för
enskilda och för grupper. Vi kan erbjuda pris
med buss eller enbart för guide. Vi kan också erbjuda rundturer där man besöker flera platser.

Kulturhistoriska platser
Timrå har en rik kulturhistoria. Mycket av historien är kopplad till
skogen, havet och jordbruken i de bördiga dalarna. Här fanns tidig
industri i form av järnbruk i Lögdö bruk, Åvike bruk och Lagfors
bruk. Vid kusten i Wifstavarv fanns ett myllrande samhälle med
skeppsvarv och sågverk. Merlo slott och Söråkers herrgård är andra
historisk minnen kopplade till skogen och sågverksepoken.
Långt upp i Lögdö vildmark ligger Rigåsen, ett gammalt självhushåll med två gårdar i fantastisk miljö. Förutom vacker miljö är det
ett minne över hur människor bröt skogen med stor möda och
bosatte sig långt från de mer befolkade byarna. Längst ute i kustbandet vid Åstön finns minnen från fiskekulturen i form av fiskeläge, fiskemuseum och kapell.

Vi erbjuder eller förmedlar guidning vid
Lögdö bruk: Kulturreservat i järnbruksmiljö.
Åvike bruk: Järnbruk med kulturmiljöer och herrgård
Wifstavarv: Kulturmiljö med museum och herrgård
Rigåsen: Kulturreservat med slåtterängar och byggnader
Åstön: Fiskeläge med fiskarmuseum och naturreservat
Söråkers herrgård: Johan Kempes herrgård och arboretum
Merlo slott: Enbart ett antal fasta guidningar per år, se hemsida
Y:et: Bengt Lindstöms fantastiska konstverk vid E:4an

Skeppshamn fiskeläge
Merlo slott

Guidade bussturer
Järnbruken i Timrå
Åvike bruk, Lögdö bruk och Lagfors bruk. Fika på Tomat-Ås.
Lögdö vildmarks fjällområden berättar
Fångstgropar, Finnmarker, Rigåsen och Västanåfallet
Herrskapsminnen, en del av Timrå
Söråkers herrgård, Lögdö herrgård, Wifstavarvs herrgård och
Merlo slott. Fika på Söråkers herrgård.
Från Vildhussen till deltat och Y:et
Natur, kultur och flottningsminnen

Sevärd natur och naturreservat
Timrå har åtta naturreservat med skilda naturmiljöer, men även
flera andra naturområden som är väl värda besök. Timrå har nio
mil kust, en älv, två åar (varav en oreglerad), ett fantastiskt
deltaområde som minne efter Vildhussens eskapader och
Lögdö vildmark med ändlösa myrar och djupa skogsområden.
Varje sommar erbjuds gratis guidningar på tisdagar, se hemsida.

Vi erbjuder eller förmedlar guidning vid
Fageråsen: Naturreservat med mosaikartad naturskogsmiljö
Mjällådalen: Trolska raviner och hissnande nipor
Ljustorp: Skogsstigar med fäbod- och flottarminnen
Indalsälvens delta: Naturreservat bildat efter Vildhussen
Fågelsången: Naturreservat med ädellövskog
Lögdö vildmark: Laxsjön, finnmarker och dagens skogsbruk
Snöskovandring: Upplev närheten till naturen vintertid

Mjällåns slingrande genom Mjällådalen

Historiska vingslag
Här kan vi både erbjuda temaguidningar och guidningar vid
enskilda sevärdheter. Ett tema kan innehålla en tidsperiod eller en
speciell inriktning inom Timrås historia.

Vi erbjuder eller förmedlar guidning inom
Svältens Sverige: Guldrush, mord och torpminnen i Ljustorp
Bronsålder i inlandet: Gravmiljöer från bronsåldern
Flottningsminnen: Hur levde flottaren och vad gjorde han?
Fäbodbruk och fäbodkultur: Historia, sägner och maten
Var jag såg, jag såg en såg: Från ramsåg till kustens sågverk
Järnbruken: Historia, sägner och Järnbrukens betydelse
Kulturminnen i skogen: Vandring och föreläsning

Varvskapellet på Wifstavarv

Bengt Lindströms Y

Masugnen på Lögdö bruk

VÅRA GUIDER
Våra guider har olika bakgrund och olika inriktning. Alla är genuint intresserade och kunniga
inom sitt område. Vår specialité är lokala guider
med kunskaper och insikter om just närområdets kultur och historia.
Vi erbjuder i dagsläget framförallt guidning på
svenska, men några av våra guider kan guida
på engelska. Vi har tillgång till nederländsk tolk,
mot extra avgift.

Fika utomhus under guidning

BOKA GUIDNINGAR
Du bokar din guidning via mejl. I din kontakt
med oss vill vi att du anger vilken guidning du
är intresserad av och när i tiden du vill ha guidning. Allt för att vi ska kunna stämma av med
rätt guide för att garantera bästa resultat. Vi
besvarar ditt mejl inom 24 timmar.

info@timraguide.se
www.timraguide.se
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