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I mars har vi äntligen premiär för 
”Wild West Hotel”. Satsningen sätter 
Western Farm på kartan som en 
fullservice-destination för både 
konferenser, nöjen och evenemang 
året om. 
 
Med 64 stycken hotellrum, belägna 
precis utanför entrén, blir detta en fin 
komplettering till vår mysiga stugby ”Western 
Farm Village”. Detta möjliggör att vi idag kan 
ta emot övernattade gruppevenemang samt 
konferenser på över 150 personer. 
 
Vi står inför en spännande säsong med 
mycket aktiviteter och nöjen. Här i tidningen 
har vi valt ut ett axplock av vårt utbud men 
spana gärna in vår hemsida och läsa löpande 
om året. 2023 kommer bli succé! 

- Joel Stenvall, 
delägare Western Farm

Kontakta oss 

Telefon  0921 - 151 00
Mail  info@westernfarm.se
Hemsida www.westernfarm.se 
Besöksadress Buddbyvägen 6  
  961 42 Boden

WILD WESTHOTEL
BY WESTERN FARM

ÖPPNINGS-
ERBJUDANDE

Enkelrum 
695:-

INKL. FRUKOST
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* EVENEMANGSKALENDER *

MARS  
CANNON BALL RUN
LÖRDAG 4 MARS 

”Cannon Ball Winter Runs” avslutnings-
fest. Kvällen bjuder på en 3-rätters meny 
inklusive en fartfylld dinnershow. En 
trevliga afton i bilentusiasterna tecken.  
Biljettpris 595:-
Hotellpaket inkl. biljett 1195:- p/p 
 
 
 APRIL  
NÄRINGSLIVSGALAN
LÖRDAG 23 APRIL 
 
Näringslivsgalan är en fest och hyllning 
till företagsamheten i Boden. För 
sjuttonde året hålls galan hos oss på 
Western Farm.  

JUNI
SOMMARPREMIÄR 
FESTKVÄLL
LÖRDAG 17 JUNI 
Drängarna - Fröken Snusk  
- Da Buzz - The Wild Bunch -  
DJ:s mm.
 
Äntligen kickar vi igång länets 
festivalsommar med dunder och brak.  
Missa inte årets stora sommarpremiär
på Western Farm, denna härliga kväll i 
juni där det dansas så länge 
midnattssolen glöder. 
Bussar från Luleå, Piteå, Boden, Kalix 
och Älvsbyn!  
 
Biljettpris 370:-
Lilla Stugpaket inkl. biljett 815:- p/p 
Stora Stugpaket inkl. biljett 885:- p/p 
Hotellpaket inkl. biljett 1025:- p/p

JULI  
UPPLEVELSEPARKEN
7 JULI - 5 AUGUSTI 
Tisdag - Lördag, 11:00 - 17:00 
 
Med naturen och utemiljöerna som 
scenografi promenerar du runt i 
Norrlands största teaterpark. Äventyr, 
shower och skådespel pågår varje 
timme under hela dagen. Missa inte 
”Trollskogen”, ”Safari”, ”Allsången”, 
”Wild West Show” och ”Vikingaön”.  
 
Genom våra duktiga skådeseplare i 
parken väcks barns intresse för både 
teater, lek och historia. 
 
För uppdaterade dagsprogram 
www.westernfarm.se/nojesparken

AUGUSTI  
SÄSONGSAVSLUTNING
FESTKVÄLL
LÖRDAG 5 AUGUSTI 
Lov1 - Günther - DJ:s 
- Coverband mm.
(Fler artister kommer presenteras under våren)  
 
Western Farms största festkväll 
om och dansa ut sommaren på vår
säsongsavslutning! Sju barer, tre 
scener, liveband, dansgolv, DJ och 
artister. Gör er redo för en helkväll 
under en av årets största kvällar! 
Bussar från Luleå, Piteå, Boden, Kalix 
och Älvsbyn!  
 
Biljettpris 370:-
Lilla Stugpaket inkl. biljett 815:- p/p 
Stora Stugpaket inkl. biljett 885:- p/p 
Hotellpaket inkl. biljett 1025:- p/p 

WILD WEST RUN
LÖRDAG 27 AUGUSTI 
 
Det har åter igen blivit dags för årets 
upplaga av vår populära extreme 
challange ”Wild West Run”. Med en unik 
miljö och hela västernstaden som 
inramning blir denna tävlingen en av 
Sveriges mest unika tävlingar i sitt slag.
Förbered dig på kallt vatten, gyttja, hinder 
och pumpande adrenalin. 
 
Boka boende i samband med tävling 
och erhåll 25% på allt boende på 
anläggningen. Läs mer på 
www.wildwestrun.se 

OKTOBER
FESTKVÄLL V75 2.0
LÖRDAG 7 OKTOBER 
 
För första gången kommer v75 till Boden-
travet under hösten och i traditionenlig 
anda arrangeras den stora travfesten på
Western Farm. Save the date!
(Artister kommer att presenteras under hösten) 

 
SPÖKVANDRING
FREDAG 27 OKTOBER 
 
Varje år förvandlas Western Farm till en 
spökstad. Missa inte detta populära e
venemang som sålt slut fem år i rad. 
Läs mer på sida 6.

Pris fr. 99:- 
Ålder Barn & vuxna
Öppettider 18:00 - 22:00

FESTKVÄLL HALLOWEEN
LÖRDAG 28 OKTOBER 

En av Norrland största Halloweenfester!
Maskerad-, smink- och grupptävlingar 
med chanser att vinna upp till 10 000 kr. 
Artister presenteras efter sommaren.  
Ålder 18+
Öppettider 21:00 - 03:00

NOVEMBER
- DECEMBER
JULBORD & SHOW
25 NOV - 16 DEC
 
För tjugoandra året i rad, bjuder vi in till 
en showupplevelse som hänger kvar i 
minnet långt in på vårkanten!  
 
Året julshow ”Christmas Extravaganza” 
består av en ny sprakande show med 
högklassiga artister och mäktiga allsångs-
nummer. 
 
Hela kvällen smälts samman i en full 
middags- och showupplevelse från det 
ögonblick du går in tills ridån går ner. 
Efter stora showen blir det även dans med 
liveband i Rawhide Saloon. 
 
Läs mer på www.westernfarm.se/jul 
 
Julbord & Show fr. 745:-  
Hotellpaket fr. 1470:-

Läs mer om 
våra paket 
på sida 9

Läs mer
 på sida 

6-7

Läs mer om 
våra paket 
på sida 9

Läs mer 
på sida 
10-11

ÖPPNINGS-
ERBJUDANDE
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Vinterkonferenser

i äkta norrländsk anda
Kapacitet 
___________________________________________________

Konferens   7 konferenslokaler (8 - 700 p) 

Boende   64 hotellrum samt 15 stugor (150 p) 

Bastu & Relax 42 personer 

Aktiviteter  8 - 700 personer 

Restaurang   Crystal Palace 700 p    
   Rawhide Saloon 350 p   
   Värdshuset 42 p
 

Konferenspaket
”GENUIN” 
________________________________________________________________________

Upp till 40 personer 

I priset ingår  
• Konferenslokal
• Förmiddagsfika 
• Lunch
• Eftermiddagsfika 
• 3-kamp 
• Vildmarksbad & bastu
• 2-rätters middag 
• Enkelrum Wild West Hotel 
• Frukost

____________________________________________________________________________

Pris 1695:- p/p 

Konferenspaket
”STORSLAGEN”
 
________________________________________________________________________

Upp till 150 personer 

I priset ingår  
• Konferenslokal
• Förmiddagsfika 
• Lunch
• Eftermiddagsfika
• 2-rätters middag 
• Enkelrum Wild West Hotel 
• Frukost

____________________________________________________________________________

Erbjudande 990:- p/p 
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OSLAGBART
ÖPPNINGSERBJUDANDE

WILD WEST HOTEL

ÖVERNATTNINGS-
KONFERENS

 

Vinterkonferenser

i äkta norrländsk anda
Konferenspaket
”GENUIN” 
________________________________________________________________________

Upp till 40 personer 

I priset ingår  
• Konferenslokal
• Förmiddagsfika 
• Lunch
• Eftermiddagsfika 
• 3-kamp 
• Vildmarksbad & bastu
• 2-rätters middag 
• Enkelrum Wild West Hotel 
• Frukost

____________________________________________________________________________

Pris 1695:- p/p 

Konferenspaket
”STORSLAGEN”
 
________________________________________________________________________

Upp till 150 personer 

I priset ingår  
• Konferenslokal
• Förmiddagsfika 
• Lunch
• Eftermiddagsfika
• 2-rätters middag 
• Enkelrum Wild West Hotel 
• Frukost

____________________________________________________________________________

Erbjudande 990:- p/p 

990:-
           PER PERSON

I ENKELRUM
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Med naturen och utemiljöerna som scenografi välkomnas du att 
promenera runt i Norrlands största teaterpark. Här sveps du med 
av fartfyllda äventyr i en unik inramning som väcker barns intresse 
för både teater, lek och historia.
 
På Western Farm blir du en natur del av äventyret och får möta 
skådespelare som väcker parkens karaktärer till liv. Hjälp Sheriffen 
Charles att fånga banditen Scarface, hälsa på Viska och Trud i 
trollskogen eller låt dig hänföras av vikingabyn och Are Vargtand.

7/7 - 5/8
2023

 DATUM  
TISDAG - LÖRDAG
KL. 11:00 - 17:00 

 ÖPPET  FRÅN ENKLA SLAFAR I COWBOY  

INN TILL FULL HOTELLSTANDARD  

I VILLA WEST.

 boende  

upplevelse     parken
upplevelse     parkenI SHADOW

CREEK

Den 7 juli öppnar Upplevelseparken. Äventyr, shower och skådespel 
pågår varje timme under hela dagen. Missa inte ”Trollskogen”, 
”Safari”, ”Allsången”, ”Wild West Show” och ”Vikingaön”. 

barnens

djurpark

trollskogen

allsång i 
parkeN

Ett urval av aktiviteter 
i upplevelseparken 
 
Zipline, höhoppning, bullriding, 
fyrhjulingar, pistolskytte, släggan, 
puzzlet, ansiktsmålning,  
        barnridning, hästskokastning,       
         lassokastning, pilbågsskytte,       
            archery tag, yxkastning,  
             guldvaskning, djurfarm,           
             ponnyridning, bio, lotteri,      
              stövelkastning, allsång,       
              hinderbana, safari, foto- 
            grafering, trollskogen,     
             häst & vagn och  
            mycket annat.

 nya shower i alla miljöer  

 www.westernfarm.se  

safarishow
MÖT VÅR T-REX

wild west 
show 
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7/7 - 3/8
2022

 DATUM  
TISDAG - LÖRDAG
KL. 11:00 - 17:00 

 ÖPPET  FRÅN ENKLA SLAFAR I COWBOY  

INN TILL FULL HOTELLSTANDARD  

I VILLA WEST.

 boende  

FRÅN ENKLA SLAFAR I COWBOY  

INN TILL FULL HOTELLSTANDARD  

I VILLA WEST.

 boende  

Ett urval av aktiviteter i upplevelseparken 
 
Zipline, höhoppning, bullriding, fyrhjulingar, 
pistolskytte, släggan, puzzlet, ansiktsmålning,  
        barnridning, hästskokastning, lassokastning,             
               pilbågsskytte, archery tag, yxkastning,  
                guldvaskning, djurfarm, ponnyridning,         
                  bio, lotteri, stövelkastning, allsång,       
                    hinderbana, safari, fotografering, 
                    trollskogen, häst & vagn och  
                   mycket annat.

Förra årets storslagna succé återvänder med en ny historia. 
Låt dig hänföras och dras med in i vikingarnas äventyrliga och mystiska värld. 

I SHADOW

CREEK

PREMIÄR     7 JULI
pREMIÄR     7 JULI

upplevelse     parken
upplevelse     parken

NY VIKINGASHOW 2023NY VIKINGASHOW 2023

 nya shower i alla miljöer  

     7 
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FRÖKEN SNFRÖKEN SNUSK USK   
& RASMUS GOZZI
& RASMUS GOZZI

LÖRDAG LÖRDAG 
17 JUNI17 JUNI
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UTVALDA EVENEMANG
KÖP DINA BILJETTE

R ONLINE
KÖP DINA BILJETTE

R ONLINE

GÅ IN PÅ WWW.WE
STERNFARM.SE

GÅ IN PÅ WWW.WE
STERNFARM.SE

Lov1
FESTKVÄLLARFESTKVÄLLAR

LÖRDAG LÖRDAG 5 AUGUSTI5 AUGUSTI

LILLA STUGPAKETET 815:-815:-    
i priset ingår entrébiljett, boende del  
i sovstuga inkl. bäddset

STORA STUGPAKETET 885:-885:-  
i priset ingår entrébiljett,
boende del i storstuga inkl. bäddset

HOTELLPAKET 1095:-1095:-  
i priset ingår entrébiljett,
boende i enkelrum inkl. frukost

• 10 barer
• 3 scener
• 2 dansgolv
• Bullriding
• Liveband

ENTRÉBILJETT FR. 370:-370:-  

SOMMARENSSOMMARENS

FRÖKEN SNFRÖKEN SNUSK USK   
& RASMUS GOZZI
& RASMUS GOZZI

FLER ARTISTER FLER ARTISTER 
SLÄPPS UNDERSLÄPPS UNDER

VÅREN!VÅREN!

LÖRDAG LÖRDAG 
17 JUNI17 JUNI
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Alla hotellpaket inkluderar julbord, show, transfer t.o.r.,
del i dubbelrum samt frukost

Clarion sense LULEÅ 
fr. 2045:- p/p 
Ett 4-stjärnigt modernt hotell med bästa 
möjliga cityläge. Roskapande rum där du 
kan bo bekvämt i sköna sängar. 

hotell bodensia BODEN 
fr. 1795:- p/p 
Hotellet ligger i hjärtat av Boden och är 
ett hotell med känsla för service. Här kan 
du övernatta i skön miljö och njuta av god 
frukost med närhet till shopping.

western farm 

 

Bo bekvämt i fullt utrustade hotellrum 
samt hotellstugor. Här bor du i direkt 
anslutning till julfestligheterna. 
 

hotell niva BODEN 
fr. 1470:- p/p 
Hotellet har fräscha rum och är beläget 
nära Bodens Järnvägstation med 
gångavstånd till shopping. Ett hemtrevligt 
hotell som gör det lilla extra. 

HOTELLPAKET

QUALITY HOTEL LULEÅ 
fr. 1795:- p/p 
Ett populärt citybeläget hotell med
personlig service i fokus. Här kan du njuta 
av en god natts sömn och en smakrik 
frukostbuffé.
 

.

.

Wild West Hotel fr. 1545:- p/p 
Stugbyn Village r. 1495:- p/p
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Julbord & Show 
onlinepris fr.. 795:--

-Entré, julbord, show,  
“The Green Table“, dans  

och liveband 

 

24 november - 16 december

Hotellpaket

fr.. 1470:-: 

--Entré, julbord, show,  
“The Green Table“, dans, 
liveband, del i dubbelrum 

och frukost 

24 november 

25 november 

30 november 

1  december 

2 december 

 

7 december  

8 december  

9 december 

14 december

15 december 

16 december 

 

arets julbord 
& show

.

.

20232023
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