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Vinterresa till Hassela 9-12 februari 2017
Program
Torsdag 9 februari resa på egen hand till Hassela. Huset disponeras från kl 14:00.
Fredag 10 februari gemensam middag i stugbyns restaurang, därefter dans till egna spelmän i
Hasselagården ca 5 km från boendet.
Lördag 11 februari gemensam middag i stugbyns restaurang, därefter dans i Hasselagården, ca 5 km från
boendet.
Söndag 8 februari hemresa. Huset ska lämnas senast kl 10:00. Mer information kommer om
ombytesmöjligheter och bagageförvaring på söndagen.
På dagarna åker vi skidor i spår eller i backar eller nappar på förslaget till utflykt.

Transporter
Till Hassela åker man enklast med bil. Vi hjälper till att ordna med samåkning.
Alternativ till bil är att ta tåg till Hudiksvall och därefter länsbuss 34 till Hassela. OBS att bussen bara går till
Hassela busstation. Därifrån är det ca 5 km till boendet. Tåg- och busstider för februari 2017 är inte klara
ännu. Resa måste bokas med tåg och buss hela vägen från Stockholm till Hassela för att undvika problem. 1-8
personer kan hämtas vid Hassela busshållplats förutsatt att man meddelat Hasselas reception bussens ankomsttid.

Till danskvällarna i Hasselagården hjälper vi till att ordna med samåkning i egna bilar.

Boende
Vi bor i en Maxistuga:
- 400 m från centrumanläggningen
- 20 rum med våningssängar och garderob, 1 rum med 2 enkelsängar. Till varje rum finns 1 nyckel som
passar i ytterdörren.
- Stort allrum med pentrydel, TV och braskamin. Pentrydelen har 2 spisar med ugn, 2 kylskåp med frys,
diskmaskin, 2 mikrovågsugnar, 2 kaffekokare, 2 vattenkokare och porslin för 42 personer. Det finns
matplatser för 28 personer samt sittplatser för 14 i soffor.
- 1 bastu med 2 duschar, 1 handikapptoalett och 4 toaletter med dusch.
- 1 torkrum på 8 kvm utan extra värme
- 1 skidförråd vid sidan om entrén
- Vid maxistugorna finns 40 allmänna parkeringsplatser inklusive 20 eluttag för stugorna.

Utförsåkning
8 liftar och 20 nedfarter. Längsta nedfart är 2,5 km och största fallhöjd 310 meter. Toppstuga finns för intag
av egen matsäck. Ingen toalett finns i anslutning till stugan.

Liftkort kostar 345 kr för 1 dag, 635 kr för 2 dagar och 910 kr för 3 dagar.

Längdåkning
Elljusspår finns vid stugorna som är 2,5 km långt.
Preparerade spår på 4 resp. 8 km finns på toppen av Älvåsberget där toppstuga finns 200 m från spåren för
att inta egen mat. 7 km bilväg, som passerar längdspåren, finns upp till toppstugan. Parkeringsmöjligheter
finns men inga P-platser. Skidspår finns för nedfart till Maxistugan.
Det finns dessutom flera spår som utgår från Hassela skidstadion ca 5 km från boendet liksom ytterligare
flera spår som utgår från Bergsjö idrottsplats ca 20 km från boendet.

Vallabod och släplift
Finns 150 m från boendet

Utflyktsmål
Gränsfors bruk, ca 25 km från boendet. Öppet vardagar 9-15. Där kan man besöka yxsmedjan, yxmuseet
och fabriksbutiken. Om intresse finns kan vi boka en gratis guidning.

Pris 1450 kr
Sätts in på AF:s plusgirokonto 50 45 60 – 4.

I priset ingår:
Boende i 2-bäddsrum.
Slutstädning av huset.
Frukost i stugan samt smörgåsar mm till lunchmatsäcken.
Middag fredag och lördag.
I priset ingår inte:
Resa till och från Stockholm
Mat på resan till och från Stockholm
Liftkort

Anmälan
Anmälan sker via länk på AF:s hemsida http://akademiskafolkdanslaget.se/kalendarium/.
Anmälningsdatum gäller som turordning vid betalning senast 8 december. Därefter gäller betalningsdatum
som turordning. Medlemmar har företräde men andra är också välkomna i mån av plats som fördelas i
december. Anmälan kan även lämnas till resekommittén om länken inte fungerar.
Hälsningar
Ann-Marie, Lars och Lars-Erik

