
Dalarna midsommar

BESKRIVNING

Dalarna - midsommarresa  

4 dagar

I Dalarna är midsommarfirandet viktigt! För att man inte

ska missa något så börjas det en vecka före

midsommar och håller på en bit in i juli. Varje by vill ha

sin alldeles egna midsommarstångsresning och alla vill

förstås vara med. Vi har vårt firande på Moraparken

men besöker även Leksand och Orsa och tar del av

deras firande. Det blir dans, lekar och spelmansmusik i

ett av Sveriges vackraste och mest välbesökta landskap

med porlande bäckar, glittrande sjöar, mäktiga skogar

och bördiga nejder.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Del i parhuslägenhet med eget sovrum men delad

toalett och halvpension, d.v.s middag dag ett t.o.m.

frukost dag fyra. Entréer tillkommer. Utflykter enligt

program och reseledarservice.



Dag 1 – Hemorten – Mora

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra

Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi gör uppehåll för kaffe och lunch längs vägen och

passerar sedan Vadstena och Motala innan vi på kvällen når Mora. Här skall vi bo tre nätter på Mora Parken. Cirka 65

mil.

Dag 2–3 – Dalarna

Under våra dagar gör vi intressanta utflykter i landskapet samtidigt som vi upplever en traditionell midsommar med

resning av midsommarstången, lekar, spelmansmusik och dans. På midsommardagen åker vi bland annat upp till Orsa

hembyggdspark och njuter av härlig spelmansmusik och kända artister vid ångbåtsbryggan. 

 En utfärd går runt Siljan. I Rättvik besöker vi hantverksbyn och får se olika hantverkare i arbete.  Vi besöker Nils

Olssons Hemslöjd i Nusnäs där vi får se hur den äkta dalahästen blir till. Vi återvänder sedan till Mora där vi gör en

rundtur och sedan har eftermiddagen fri för besök efter egen smak. I Mora finns mycket intressant att besöka. Intill

Vasaloppsmålet med den välkända devisen ”I fäders spår för framtida segrar”, finns ett museum. Här får man reda på

många häpnadsväckande fakta och man har satt av en hel avdelning till Mora Nisses ära. Naturligtvis bör man smaka

på den goda blåbärssoppan när man är här. 

Dag 4 – Mora – Hemorten

Det är dags att ta farväl av Mora för den här gången. Vi åker söderut och med uppehåll för kaffe och lunch är vi efter en

innehållsrik resa åter i Skåne på kvällen. Cirka 65 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


