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Preliminärt Program2021

BLI ROSLAGSAMBASSDÖR!
Varmt välkommen till 2021 års
Roslagsambassadörsprogram!
Välj sju tillfällen och koras högtidligen
till Roslagsambassadör.
Programmet är preliminärt. Håll alla datum i din
kalender och håll utkik på Roslagen.se efter aktuellt
detaljerat program. Vi följer rådande restriktioner vid
varje tillfälle och genomför programmet säkert.
En Roslagsambassadör är en kunnig inspiratör som
med ett mycket gott värdskap delar med sig till gäster
i Roslagen av sin kunskap om Roslagens historia,
sevärdheter, utflyktsmål, aktiviteter och evenemang.
Onsdag 24 mars – Introduktion/Vikten av värdskap
Att vara Roslagsambassadör – information och inspiration.
Samtal om Vikten av värdskap – Jan Gunnarsson.
Digitalt, obligatoriskt.

Lördag 17 april – Norrtäljedagen
En inspirerande eftermiddag med guidad stadsvandring
i Roslagens huvudstad Norrtälje.
Fredag 14 maj – Ängsö och Siaröfortet
En härlig skärgårdsdag med båt och guidning på Siaröfortet och i Ängsö nationalpark.
Söndag 30 maj – Legendariska Arholma
Upptäck Arholma till fots. Vandring och guidning genom
genuin skärgårdsbebyggelse med besök i bl a Båken
och Arholma kyrka.
Fredag 18 juni – Historisk tur i Wira bruk
Idyllen Wira bruk var Sveriges största klingsmedja med
ensamrätt att smida blankvapen åt den svenska krigsmakten i 130 år.
Lördag 3 juli – Grisslehamn, porten till Ålands hav
Guidad vandring med karaktär och historia - Albert
Engström, hav och fiske.
Onsdag 11 augusti – Skebobruk
Vallonbrukens unika industrihistoria berättas vid
Upplands äldsta kända järnbruk. Guidad promenad
med besök i bruksmuseet.
Lördag 28 augusti – Öregrund
En av Sveriges bäst bevarade trästäder. En charmerande
idyll med snickarglädje och atmosfär vid havet.
Onsdag 8 september – En stund i Furusund
Historia, anekdoter och allsång!
Söndag 26 september – Österbybruk
Vacker bruksidyll med välbevarad vallonsmedja.
Torsdag 7 oktober – I den heliga Birgittas fotspår
Upplev Birgittadagen vid Birgittas barndomskyrka Skederid.
Den unika miljön och landskapet kring kyrkan och Finsta
berättar om Sveriges historia från forntid till nutid.
Onsdag 27 oktober– Roslagsambassadörer koras
Färdiga Roslagsambassadörer koras högtidligen.

Håll utkik !

För aktuellt program och intresseanmälan
se roslagen.se/roslagsambassadör
Mer information: info@visitroslagen.se, tel 0767-650 660.

