Turistbyråer och turistinformation
Uppsala
Telefon 018-727 48 00
info@destinationuppsala.se
destinationuppsala.se

Söderhamn
Telefon 0270-753 53
info@visitsoderhamn.se
visitsoderhamn.se

Östervåla
info@ostervala.se
076-346 16 81

Bollnäs
Telefon 0278-258 80
turism@bollnas.se
bollnas.se

Heby
Telefon 0224-36 000
information@heby.se
heby.se
Sandviken
Telefon 026-24 13 80
sandviken.turism@sandviken.se
sandviken.se
Ockelbo
Telefon 0297-555 55
visitockelbo.se
turism@ockelbo.se

Träslottet. Fantastisk trädgård, lekpark, servering, butik och
turistinformation. Nytt för i år B&B. traslottet.nu
Gästgivars i Vallstaby, en av våra sju världsarvsgårdar med
gamla interiörmålningar, är värt ett besök. Utställning,
försäljning, kurser, hantverkare under sommaren, gastgivars.se.
Besökscenter för världsarvsgårdarna. Ett mycket spektakulärt
erbjudande: Bo i Lofthus hos Bergaliv på Åsberget i Orbaden. Vidunderlig utsikt och granne med Orbaden Zip &
Climb, som toppar med än mer utsikt över älven! orbadenzipclimb.se. ”Hälsinglands
Riviera”, en kilometerlång
sandstrand ligger i Orbaden.
Här finns restauranger och
alla typer av boende.
Orbaden Spa & Resort har
en restaurang med matsal där
utsikten över älven slår det
mesta!
orbaden.se

Järvsö/Ljusdal
Telefon 0651-403 06
turism@jarvso.se
jarvso.se
Ånge (ligger i Borgsjö)
Telefon 0690-205 50
naturum@ange.se
ange.se

café med lockande läckerheter, lättlunch och bakverk. Vid
Hembygdsgården i Ljusdal finns hantverk, konst, mat- och
kaffeservering.

Järvsöbacken har hela 20 nedfarter och brukar kallas Sveriges närmaste alp, jarvsobacken.se

Det gamla Vattentornet har en fantastisk utsikt över Ljusdal.
Invigdes okt 1917. Ring Ljusdal turism, tel 0651-180 00,
för ev. visning. Gör gärna ett stopp vid Ljusdals camping i
anslutning till Norebadet.

På samma berg har även Järvsö Bergscykelpark öppnat med
cykling för alla åldrar ”Downhill” för alla! jarvsobergscykelpark.se
Utställningen om LillBabs liv finns på Stenegård i Järvsö,
också här finns ett Världsarvscenter och en vacker trädgård.
Flera serveringsalternativ finns, barnvänligt, stenegard.com

Orbaden – Järvsö
Här blir naturen mer dramatisk, bergen reser sig högre längs
vägen. Halvvägs kan du göra en avstickare från v.83 till Undersvik och Karsjö och njuta av den vackra vyn över älven.

Varje kommun har sina Natura 2000 områden och fina naturreservat.
Sök på deras hemsidor, ute får vi vara!
Kom och res längs Tidernas väg, lite längre, lite krokigare och fylld av
450 kilometers upplevelse från Uppsala till Ånge eller tvärtom!

Svedbovallen, strax före
Järvsö, är en levande fäbod
med djur, försäljning av ost
och fika. Bokningsbara barnoch kulturaktiviteter. Mysigt
utflyktsmål för hela familjen.
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Läs mer på vår hemsida där finns medlemmarnas hemsidor

tidernasvag.se
Se även vår Facebook sida
och Instagram

I Järvsö kan man hela året besöka Järvzoo. Man tar sig runt
djurparken på en 3 km lång trappstegsfri trätrottoar bland
olika nordiska djur och fåglar, jarvzoo.se

Järvsöbaden - hotell och
restaurang. Ett anrikt
pensionat med husmanskost till lunch. Här bjuds
ni rogivande semester med
avskilt boende, stora avstånd
i matsal och trädgård för
måltider eller bara att hänga
vid poolen, jarvsobaden.se
Tips längs vägen
Karlsgården, hembygdsföreningens
Hälsingegård 0651-30 08 70
hembygd.se/jarvso/Karlsgarden
Reservation för ändringar pga rådande

jarvsocamping.se

Vi har tre världsarvsgårdar
längs Tidernas Väg: Gästgivars, Christoffers och
Bommars, halsingland.se/
halsingegardar.
Järvsö camping ligger både
centralt ”mitt i byn” och
naturskönt med utsikt över
hela bygden.

Fortsätter du vägen upp mot Ånge kommer du till Världsarvsgården Bommars i Letsbo, utanför Tallåsen med sina
unika väggmålningar och guidade turer.
upplevange.nu/bo/wild-medelpad

ljusdalscamping.se

På vägen upp till Ljusdal har du älven Ljusnan och ett flertal
majestätiska hälsingegårdar i blickpunkten.
bommars.se

Vattentornet i Ljusdal.

Ljusdal – Ånge

förhållande kring Covid-19. Se halsingland.
se samt varje aktörs FBsida .

Återkommande arrangemang
Mickelsmäss marknad, Järvsö - sept/okt

ljustorget.se
Tips längs vägen
Ljusdals kyrka, vägkyrka

ljusdal.se

Nära E 14, på Näset, ligger Pensionat Öyegården, oyegarden.
se, med upplevelser inom hälsa, natur och kultur. Naturum
Ånge & Turistbyrå, ange.se, i Borgsjö, är den självklara
utgångspunkten för utflykter i trakten samt början och/eller
slutet på Tidernas väg, 450 km ner till Uppsala! Här finns
turistinformation, natur- och kulturutställningar, ett litet
pilgrimscenter, barnaktiviteter samt hantverk.

Att ta västerut före Östavall mot Vemdalen rekommenderas för dig som vill fiska och jaga. Här finns bl.a. Kölsillre
strömmar och reservatet Haverö strömmar med café sommartid. Reservaten Stensjöarna och Helvetesbrännan (väg
från Albybyn) bjuder på vildmarkskänsla och bra fiske.

Besök gärna S:t Olavs källa
längs S:t Olofsleden som går
mellan Sundsvall/SelångerTrondheim. Fina boenden
finner du på Hussborgs
Herrgård, med restaurang
och golfbana samt Saras
B&B, sarasbnb.se, i Gubbyn,
nybyggt timmerhus med
möjlighet till Spa behandling.

Besök Eldnäsets flottningsmuseum med sommarcafé nära
byn Kölsillre. I byn Mon/Kölsillre finns Mon B&B och Folk
Flute Academy, folkfluteacadamy.com

Tips längs vägen
Kontakta Turistbyrån för mer info
0690-205 50. Haverö, Borgsjö och
Torps hembygdsgårdar, Vojen, badplats i

Nästa ort på vår resa är Ramsjö. Ramsjö Byaråd, en Intresseförening med utblick, 076-832 73 67, ramsjo.com. Och naturligtvis ska du handla på den lokala affären Tempo Ramsjö,
Tel 065-500 05.

svedbovallen.se

turistimitt

I Ånge finns shopping, flera restauranger och ett rikt kulturliv. Moderna och anrika Jiges klädbutik, jiges.se, finner
du i centrum. På Ånge torg finns bl a lokala delikatesser,
ett mysigt café, en present- och blomsteraffär, antik- och
loppisaffär och en pittoresk bokhandel. Turist i Mitt (TiM),
är föreningen som bl a ordnar marknad och bakluckeloppis
vissa dagar på torget i Ånge. Mellan Ånge och E 14 passerar
du byn Boltjärn, där inne i skogen gömmer sig Strömmens
gårdsmejeri, strommensgardsmejeri.se En fin fårgård med prisbelönta ostar i liten ostbutik.

Järvsö – Ljusdal

Stavsätters rastplats ligger vackert och lätt tillgängligt utefter
riksväg 83 med en liten lekplats med gungor, ett gatukök och
allmänna toaletter. Här finns Ljustorget med sina spännande ljus i alla storlekar och format och ett lika spännande

Här i Haverö mellan Östavall och Kölsillre kan du boka in
dig på viltspaning hos Wild Medelpad. Här kan du på nära
håll få se och uppleva skogarnas stora vilda djur! På Macken i
Östavall finns en InfoPoint med turistinformation.

Träslottet

Östervåla
utvecklingsråd

Strömmens
gårdsmejeri

tidernasvag.se

hussborg.com
Ånge, Flataklocken Sveriges Geografiska
Mittpunkt i Munkbysjön.
Se ange.se och

för info i Coronatider.

Väg 272 och 83 mellan Uppsala och Ånge, över Dalälven,
Storsjön och längs Ljusnan och Ljungan.
Genom Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.
Reservationer för ändringar pga rådande förhållande kring Covid-19.
Kolla alltid aktuell information på företagarnas Facebooksida,
deras hemsidor och kommunernas hemsidor.

Tidernas Väg 272 och 83
Ge din resa lite extra tid. Låt vägen och omgivningen bestämma tempot. Lämna stressen på
E4 och välj istället Tidernas Väg – lite längre
och lite krokigare, men fylld av upplevelser.
En resa på 45 mil, väl resta mil!

Uppsala – Östervåla

Sandviken – Ockelbo

Uppsala är startpunkten, söderifrån för Tidernas Väg.
En första avstickare från vägen leder till Ulva kvarn, en hantverksby med kafé, glasblåsare, bilträffar och bakluckeloppis mm,
ulvakvarn.com En kreativ konstateljé är Alvens ateljé, alvensatelje.se

Norr om Sandviken ligger Högbo bruk, ett kultur- och
friluftsområde med natur, aktiviteter, historia och sevärdheter.
sandviken.se Bo lyxigt på Högbo Brukshotell,
hogbobrukshotell.se
Medskogssjön restaurang & Camping är familjevänligt
och vackert sjönära medskogssjon.se Sommartid tuffar ångtåget
på Jädraås-Tallås Järnväg, jtj.org Strax före Ockelbo ligger
E-gården i Åbrotorpen med djur, gårdsbutik och sommarkafé.
Bli inspirerad på Wij Trädgårdar i Ockelbo wij.se Boende,
restaurang med lokala råvaror, butiker och konsthantverk. I
trädgårdsbutiken hittar du bl a textila produkter med historiska
mönster från Ockelbo design.

14 km nv om Uppsala ligger 1700-talsgården Vallhovs säteri
med Linnés Kammare - konsthantverk & kafé, sommargalleri,
mathantverksbutik och Kuriosa & finloppis. En bit bort börjar
en av kommunens uppmärkta Linnéstigar. Jumkils medeltidskyrka är också värd ett besök.
Östervåla är en ort med lång hantverkstradition. Östervåla stolar
och andra möbler visas på Möbelmuséet på Mårtsbogårdens
hembygdsgård. I Östervåla finns ett aktivt utvecklingsråd.

gysinge.com

nedredalalven.se/sv/verksamhet/
utflyktsmal/gysinge-brukshandel

Gysinge – Sandviken
Färden vidare mot Årsunda går genom utpräglad jordbruksmark och skog. Stanna gärna till för ett dopp vid Årsunda Strandbad med camping, stugor och restaurang vid
”Gästriklands riviera”. Gör ett besök på Årsunda Viking,
arsundaviking.se under deras Vikingaveckor v 28-29 eller
senare.
Efter Årsunda öppnar sig landskapet och resan fortsätter över
Storsjön. Vägen går på ett smalt näs och på broar över vattnet. Här är vyerna farligt vackra och sommarstugorna ligger
tätt mellan vägen och vattnet.

hembygd.se/ostervala

linneskammare.se

Östervåla – Gysinge
När skogarna glesnar väntar Gysinge vid vattnet. Ta av efter
Kerstinbo och åk över små och stora forsar fram till det gamla
vallonbruket. I Brukshandeln finns kafé med våfflor, korv
och glass samt turistinformation 076-106 42 74. Centrum
för byggnadsvård erbjuder genuina varor för byggnadsvård,
inredning och design.

Det nyrenoverade Hotell Hedåsen har familjepriser och
rabatter på aktiviteter i Sandviken. Hotellet har en trevlig
koppling till populära restaurangen Monroes också vid
södra infarten till Sandviken.
Alséns hotell, det lilla familjevänliga hotellet ligger nära
Parkbadet i Sandviken, alsenshotell.se
Den som vill ha medelhavsvärme året om, gör ett besök på
Äventyrsbadet Parkbadet i Sandviken. Skön avkoppling och
hisnande vattenrutschbanor för hela familjen, sandviken.se

tidernasvag.se
Se även vår Facebook sida och Instagram

Kolla alltid deras hemsidor eller Facebook
nu i Coronatider!

Återkommande arrangemang
Ulva Marknad, september
Midsommarfirande vid Mårtsbogården,
Östervåla
Fest i Heby-midsommarveckan
Skördemarknad, Gysinge, september

egarden.se

oklagard.se

ockelbodesign.se

lättare luncher. Skaparglädje
samt kurser hittar du i butiken
Skapligt, skapligt.se. Fotstugan i Ockelbo erbjuder
ekologiska fotbehandlingar
och produkter i en miljö som
inspirerats av skogen.
Älgparken är en besökspark
för hela familjen, här träffar
du skogens konung på nära
håll, algparken.se. Boende i
Älgparkens stugby.

hotellhedåsen.se
Tips längs vägen:
Koversta Gammelby, Österfärnebo,
koversta.com
Årsunda kyrka, 026-25 30 53

Hembakat med högsta kvalité.
lundgrensbageri.com
Återkommande arrangemang:
Jazzfestivalen Bangen i Sandviken, juni
Kammarmusikfestivalen, Sandviken, juli/
augusti

Bollnäs – Orbaden
Bollnäsdraget, föreningen för företagare i Bollnäs ser till
att det alltid händer något. Två fina konditorier förgyller
stadsbesöket: Nya konditoriet, och konditori Collini konditoricollini.se passar bra efter besök på blomrika Mobackes
trädgårdscenter.
Återbrukshyttan, en annorlunda glashytta som ger gammalt
glas nytt liv genom miljövänlig återvinning, aterbrukshyttan.se.
Gammalt & Nytt, säljer vackra ting inom design och mode.

holmsvedenbygden.se

Holmsveden ett litet samhälle med ”Western-stuk” och egen
totempåle. Här finner du Kurbits o hantverk,
www.kurbitsohantverk.se, med både utställning och försäljning.
Vid Härnebosjön finns ett bad med handikappanpassad
brygga och uppställningsplats för bl.a. husbilar. På berget
Sagberg finns ett av landets mäktigaste klapperstensfält.
Holmsvedenbygden bjuder också på rika fiskevatten, paddling, cykling och vandring. Lindbergs rum i Holmsveden
0703-499 866 har en härlig 40-tals miljö

gammaltnytt.se

nyakonditorietbollnas.se

mobackes.se

brokig.se

I Kilafors - byter vägen nummer från 272
till 83 men är ändå en alla Tiders Väg!

fotstugan.nu

Ockelbo – Kilafors – Bollnäs

Färnebofjärdens nationalpark bjuder på ett unikt deltalandskap med ett rikt fågelliv. I Naturum kan du lära mer om
naturen.
Tips längs vägen
Kalvnäset, Harbo, Naturreservat vid sjön
Tämnaren 0292-300 05
Aspnäs medeltidskyrka,
0292-223 60 pastors exp

Ockelbo församling, sommarkyrka, svenskakyrkan.se/
ockelbo
I centrala Ockelbo ligger
Sveas kafé som erbjuder
hembakat fikabröd och

Lingbo här börjar Hälsingland. Här kan du besöka Hembygdsgården, lingbohembygdsgard.se, eller ta en dagens lunch
på Silverbocken. Är du badsugen så kommer du snart till
”Playa de Långbo” en trevlig liten badvik med långgrund
sandstrand.

Ödmården är namnet på den sägenomspunna gränsskogen
mellan Gästrikland och Hälsingland, i forna tider fruktat för
sina rövare, idag en andningspaus mellan två landskap med
olika karaktärer.
Besök Oklagård, en kringbyggd timmergård med Ödmårdens
stavkyrka, ett kulturhistoriskt byggnadsverk. Gårdsmuseum,
guidning 070 - 695 31 97.

Biografteatern i Kilafors
- En speciell kulturupplevelse på många sätt och vis,
kilaforsbio.se
Garnbutiken i Kilafors, ett
eldorado för den stickintresserade och hantverk i övrigt!

garn-butikenkilafors.se
Återkommande evenemang
Westerndagen i Holmsveden i augusti,

alltid sista lördagen i augusti. 2021 en annorlunda variant se holmsvedenbygden.se

Mera speciella fina miljöer finner du på vandrarhemmet Volterberg, vandrarhemmetsvoltersberg.se Två spännande sidospår
leder österut till Majas Café & presenter i Rengsjö och till
silversmeden Tove i Segersta med företaget Brokig Silversmycken.
Bollnäs församling, svenskakyrkan.se/bollnaspastorat, bjuder i
sommar in till gudstjänster, andakter och musik i kyrkorna.
Blomstens antik i Vallsta, 070-564 93 26, har Tidernas Vägs
kärrhjul på sitt fina gula hus, så du missar det inte. Ta god tid
på dej - här finns mycket!
Tips längs vägen
Konsthallen i Bollnäs, bollnas.se

