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Jungfrukusten södra delen

Jungfrukusten kallas kustområdet i
Gästrikland och Hälsingland. Och
sträcker sig tjugo mil från Furuvik i
söder till Ragvaldsnäs i norr. Här södra
delen upp till Enånger.

Sevärdheter:
Furuviks Brygga
Är du sugen på något riktigt gott samtidigt
som du vill njuta av vacker miljö och magnifik
utsikt är det, restaurangen Furuviks Brygga,
du ska bege dig. Den är naturskönt belägen,
precis vid strandkanten.

Gävle
Gävle har satts på kartan på grund av en
julbock som envisas med att brinna upp.
Kaffet Gevalia kommer ju härifrån och det är
latinska namnet på stan. Även Läkerol och
Brynäs.

Bönan
Genuint fiskeläge ute vid havet. I Bönan finns mycket att se och
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uppleva. Du

kan köpa nyrökt böckling eller färsk
fisk direkt av fiskarna. Besök Böna Fyr eller
bada vid någon av alla de härliga
badständerna som finns längs kusten ut mot
Bönan.

Axmar Bruk
I Axmar bruk finns brukshistoria i form av en
bevarad hytta med två ugnar och en park
med ruiner från det äldsta bruket på
1670-talet.

Ljusne bruk
Under mitten av 1800-talet utvecklades en
omfattande industri vid Ljusnans utlopp.

Stenö havsbad och camping
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Erik-Anders hälsingegård
Erik-Anders hälsingegård är en av de sju
världsarvsgårdarna med anor från
1800-talets början. UNESCOs officiella
utmärkelse heter "Decorated Farmhouses of
Hälsingland".

Skärså fiskeläge
Skärså är ett gammalt fiskeläge i en skyddad
hamn norr om Söderhamn där sjöbodarna
finns kvar trots att de inte brukas av så
många yrkesfiskare. Runt Skärså kan
promenera i en halvcirkel från parkeringen
runt till rökeriet som vetter ut mot havet. Där
man kan för övrigt handla fisk på Westlunds
fisk men vill man äta fisk, då gör man det på
omåttligt populära krogen Albertinas.

Borka Brygga - restaurang och
museum.
Vid Borka brygga ligger ett kafé och
restaurang på bryggan. Den är inrymd i en
gammal väntsal till ångbåtarna som
trafikerade här förr. Det är ett populärt
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bussresmål men man har även pub och
musikkvällar.
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