Wild Nordic
https://turistmal.se/turistmal-25773.html

Information
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Kategorier: Naturupplevelser
Position: 60.7626,16.4794
Kontaktuppgifter
Tel: 0736-550157
E-post: info@wildnordic.se
Hemsida: http://www.wildnordic.se/
Facebook: https://www.facebook.com/wildnordicsweden
Beskrivning
BJÖRNSKÅDNING
Säsong: 10 maj-10 september 2019. Alla dagar i veckan förutom
måndagar.
Endast 2 timmar från Arlanda kan du uppleva möten med vilda
brunbjörnar. I norra Gästrikland står en specialbyggd skogskoja
där både björnar och andra djur skådats vid många tillfällen.
Kl 15 samlas vi i Wild Nordics galleri. Matig macka serveras och
vi går igenom all praktisk information. Efter en kort sträcka genom
skogen visar guiden dig till rätta i gömslet och på egen hand
påbörjar du den spännande spaningen.
Gömslet står på en liten höjd och har utsikt åt tre håll. I den
mossiga tallskogen med stora stenblock kan en björn dyka upp
när som helst. Du sitter tryggt och säkert inne i gömslet.
Björnarna är mycket skygga och minsta lilla ljud kan få dem att
springa iväg.
Förutom björn visar sig ofta större hackspett, gråspett och
nötskrika. Ibland landar även ormvråk eller duvhök. Räven kan
tassa förbi och spillkråkan sitter ibland i tallarna runt gömslet.
Talgoxe, blåmes, nötväcka, trädkrypare, bofink, bergfink, rödhake
och talltita är också kontinuerliga gäster.
Gömslet har 9 fönster/fotogluggar och stora våningssängar med
kuddar och filtar samt en enklare toalett.
På morgonen, kl 08, hämtas ni av guiden och frukostbuffé
serveras i galleriet. Kanske har du varit vaken hela natten och
behöver vila innan hemfärd. Välkommen att använda ett av våra
gästrum.
Gömslet har 4 platser.
KUNGSÖRNSSKÅDNING
Säsong: 1 december 2018 - 8 mars 2019. Alla dagar i veckan
förutom måndagar.
Vi samlas på morgonen vid Wild Nordics galleri. Efter en kort
bilfärd och 400 meter till fots visar guiden dig till rätta i gömslet
och på egen hand påbörjar du den spännande spaningen.
Gömslet står på en liten höjd och har utsikt åt tre håll. I tallskogen
med stora stenblock trivs många fågelarter, t ex större hackspett,
gråspett och spillkråka. Förutom kungsörn landar ibland även
duvhök och havsörn. Räven kan tassa förbi och ekorren hoppar
ofta omkring mellan träden. Talgoxe, blåmes, korp, nötväcka,
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svartmes, trädkrypare, tofsmes, bergfink, rödhake och talltita är
också kontinuerliga gäster.
Torrakor och fågelpinnar finns runt gömslet för bästa möjliga
chans att se och fotografera fåglarna.
För att hålla värmen finns isolerande mattor på golvet, en
gasolkamin, värmekuddar samt vaksäckar & filtar.
Gömslet har 4 platser.
Barn i alla åldrar är välkomna i målsmans sällskap. Fråga gärna
efter familjeerbjudanden.
VILTSKÅDNING
Säsong: 1 december 2018 - 25 april 2019. Alla dagar i veckan
förutom måndagar.
Vi samlas på morgonen vid Wild Nordics galleri. Efter en kort
bilfärd och 400 meter till fots visar guiden dig till rätta i gömslet
och på egen hand påbörjar du den spännande spaningen.
Gömslet står på en liten höjd och har utsikt åt tre håll. I tallskogen
med stora stenblock trivs många fågelarter, t ex större hackspett,
gråspett och spillkråka. Förutom duvhök och sparvhök landar
ibland även kungsörn och havsörn. Räven kan tassa förbi och
ekorren hoppar ofta omkring mellan träden. Talgoxe, blåmes,
korp, nötväcka, svartmes, trädkrypare, tofsmes, bergfink, rödhake
och talltita är också kontinuerliga gäster.
Priser
Från 1500 kr upp till 2400 kr, beroende på aktivitet
Öppettider
Året runt
Vägbeskrivning
https://www.google.se/maps/place/Wild+Nordic/@60.7625812,16.
4791775,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa5cd5cb7d52599bf!8m2!3
d60.7625812!4d16.4791775
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