ATT GÖRA I GAMMELSTAD
Mars 2018
Guidade visningar av Gammelstads
kyrkstad
Rundvandring i kyrkstaden tillsammans med
guide. Boka och köp biljetter redan nu på
webben.
lör-sön kl. 15-16
www.lulea.se/gammelstad/boka
Audioguide - guidning på egen hand
Åtta inspelade ljudspår om Gammelstads
historia. Hyr din audioguide på Gammelstad
Visitor Centre och använd den medföljande
kartan för att navigera i kyrkstaden medan du
lyssnar. 40 SEK per person.
Spark uthyrning
Upptäck kyrkstaden på en spark, 20 SEK per
spark. Uthyres på Gammelstads Visitor
Centre.
Gammelstads Visitor Centre
Info och kartor, utställning om Gammelstads
historia, souvenirbutik, guidade visningar.
mån-tors kl. 12-16 • lör-sön kl. 12-15
www.lulea.se/gammelstad
Nederluleå kyrka
Norrlands största senmedeltida stenkyrka
mitt i kyrkstaden.
mån-ons kl. 11-15 • mässa varje ons kl. 19
och varje sön kl. 11
www.svenskakyrkan.se/nederlulea
ShopInLapland
Handplockad design och konsthantverk.
mån-fre kl. 11-17 • lör kl. 12-16
Påskstängt 29 mars - 2 april
www.shopinscandinavia.com

Restaurang Kaptensgården
Live cooking på utvalda datum. Åtta unika rätter
från regionen tillagade framför gästen i
matsalen. Boka plats i förväg.
2, 9, 16 och 23 mars
www.restaurangkaptensgarden.se
Kyrkbyns bistro och pizzeria
A la carte, pizza och grillrätter.
tis-tors kl. 10.30-20 • fre kl. 10.30-21
lör kl. 11-21 • sön kl. 12-20
www.facebook.com/Kyrkbynsbistropizzeria
Kafe Fägnan
Mysigt kafé på friluftsmuseet Hägnan
6-9 mars kl. 12-15 • 25 mars kl. 11-15
www.systrarnas.com

Evenemang
Sportlovsaktiviteter på friluftsmuseet
Hägnan
Ute lek, pyssel, sagovandring med mera.
Kafé Fägnan och Lanthandeln håller öppet.
6-9 mars kl. 12-15
www.lulea.se/gammelstad
Aktiviter i Nederluleå kyrka
I mars kan du njuta av konserter, gå på andakt
eller mässa. Se hemsidan för mer info.
18 mars kl. 18 • 26 mars kl. 19
27 mars kl. 19 • 29 mars kl. 19
30 mars kl. 11 samt kl. 18
www.svenskakyrkan.se/nederlulea
Byggnadsvårdskväll
Takbeklädnad. Hur har det sett ut i Norrbotten
och vilket tak passar till vad. Föranmälan krävs.
ons 21 mars kl. 19
www.lulea.se/gammelstad

Med reservation för ändringar

