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Information
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Kategorier: Bed and Breakfast, Restauranger
Position: 61.7542,16.9133

Kontaktuppgifter
Tel: 0650-30970
E-post: info@fragsta.se
Hemsida: http://fragsta.se/
Facebook:
https://sv-se.facebook.com/decorated.farmhouse.sweden

Beskrivning
Hälsingegården Frägsta med anor från 1600 talet, har en ovanlig
berättelse om vilka människor som befolkat den. Nu lever
tredje generationen ur samma familj här, hitflyttandes från
Italien till familjens gård. Vi vill ge våra gäster den hemkänsla,
gästfrihet och öppenhet, som våra morföräldrar skapade och
som vi bär med oss från vårt hemland.
Bo på Hälsingegård/Bed & Breakfast, öppet hela året.
Vi tar emot våra gäster i stora huset från 1800-talet. Huset är
välbevarat och man får uppleva kulturen och historien. Vi har
fyra rum med två gemensamma moderna toaletter och dusch i
samma byggnad. Måltider serveras i vår italienska restaurang.
Konferens på hälsingegård. På Frägsta kan vi ta emot grupper
på upp till 20 personer för kurser och konferenser, övernattning
finns för 8 personer. Här kan ny kunskap inhämtas i
en kulturhistorisk och avslappnande miljö rik på inspiration och
tradition.

<b>Matlagning med familjen Rugolo</b>
 
Nu lanserar vi det nya matlagnings konceptet ´Laga mat med
familjen Rugolo´. Ni möts av Henrik vid ankomsten för en
välkomstdrink och en kort introduktion om gården och familjen
Rugolo. Vi inleder med att tillverka vår pasta enligt farmors
tradition. Sedan tar Jen hand om oss i köket för att tillsammans
tillaga huvudrätten och desserten. Vi skär sedan pastan som vi
kokar och bereder för servering och sätter oss sedan till bords
med hela familjen för att äta en klassisk italiensk måltid som vi
tillverkat. Vid bordet pratar vi om mat, om Italien och vårt liv i det
landet.

Pris <b>850 kr / person</b>
Nästa tillgängliga datum 6 maj 2015!
Inkluderar: matlagning, middag tre rätter, vatten, lättöl och kaffe

Vill du boka matlagningen i samband med en övernattning kan vi
erbjuda ett paket till specialpriset <b>1500 kr/person</b>
Inkluderar: välkomstdrink, matlagning med middag, vatten, kaffe,
övernattning i dubbelrum, gårdens frukost.

<b>Aktiviteter</b>
Hos oss finner du även kajakuthyrning och vandringsleder.

<b>Delikatess butiken</b>
Delikatess butik på Frägsta, Passa på att köpa några av våra
delikatesser från butiken. Pröva våra olivoljor för att hitta den som



passar din smak bäst.
 
<b>Kurs och konferens</b>
Stora Huset är Frägstas huvudbyggnad och inrymmer mötesrum
och logi. Här finns det möjlighet att hålla kurser och konferenser
för upp till 40 personer.

<b>Bröllop</b>
På Frägsta hälsingegård kan du fira ditt bröllop i en rustik miljö på
vår loge, det går även att ha vigselakten på gården.

<b>Konferenspaket</b>
Konferenslokal från 1500 kr + 12% moms

Inkluderar: hyra av konferenslokal utrustad med papper, pennor,
pc kanon, blädderblock/whiteborad och vatten.

Paket med 2 coffee breaks samt lunch:

- ankomst 9.00
- kl. 10.30 kaffe/te med macka ock frukt
- kl. 12.30 lunch bestående av: 
> antipasto (italiensk entrérätt)
> secondo di carne con contorno (italiensk kötträtt eller vegetarisk
med grönsaker/potatis)
> vatten, lättdryck och kaffe
- kl. 15.00 kaffepaus/te med nybakad kaka
- kl. 17.00 avslutas konferensen

550 kr/person + 12% moms

Priser
Dubbelrum	800 kr /person / natt
Enkelrumstillägg	320 kr /person / natt

Följande nätter 18% rabatt på priserna
Rabatter:
barn 0-2 år gratis om dom sover i samma säng som föräldrarna
barn 3-15 år: 50%
Avdrag för tredje bädd: 20%

Visningen kan ske vid ankomsten sittandes i en av salarna med
en kopp te eller under middagen, alternativt kan berättelsen göras
i samband med frukosten.
Vi inleder med att berätta om gårdens historia och dom olika
familjerna som ägt gården innan vår släkt kom in i bilden på
60-talet. Vi får se på historiska bilder och vi visar runt i stora
huset.

Öppettider
Boendet har öppet året runt

Restaurangen är öppen för beställning 15/8 till 23/6 och  öppet
onsdag till lördag mellan 24/6 och 16/8.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning från Hudiksvall
- Från väg 84, efter Forsa Kyrka, sväng höger mot Norrbo
- Följ Hillensvägen 4 km, sväng höger mot Hög
- Följ vägen ca 1 km, sväng höger mot Norrhoga
- Sväng höger in på gården vid skylten Frägsta Hälsingegård

Vägbeskrivning från Delsbo
- Från väg 84, innan Forsa Kyrka, sväng vänster mot Norrbo
- Följ Hillensvägen 4 km, sväng höger mot Hög



- Följ vägen ca 1 km, sväng höger mot Norrhoga
- Sväng höger in på gården vid skylten Frägsta Hälsingegård
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