
Jul i Dalarna

BESKRIVNING

Jul i Dalarna

5 dagar

Följ med och fira en stämningsfull jul i Dalarna. Vi bor i

Rättvik på Hotell Lerdalshöjden med utsikt över Siljan

som brukar vara klädd i vinterskrud. Här bjuds det på

härlig julmat, julpyssel, gemenskap och spännande

utflykter!

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1.750:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

fem, samt lunch på julafton och juldagen. Utflykter enligt

program. Moms och reseledarservice.

 



Dag 1  Hemorten - Rättvik

Efter uppsamling på våra olika orter i Skåne går färden vidare norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer

upp till den vackra Vätterleden med en fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi gör uppehåll för kaffe och lunch

längs vägen innan vi på kvällen når Rättvik. Här ska vi bo fyra nätter på Hotell Lerdalshöjden som, förutom sköna rum

och bubbelpool, även har bar, bastu och samlingsrum. Middagen äter vi på hotellet. Cirka 65 mil.

Dag 2  Dalarna

Idag gör vi en rundtur runt Siljan. På vägen till Mora kommer vi till Dalahästens hemort Nusnäs. Här är hästtillverkningen

fortfarande en viktig del i byns näringsliv, om här är öppet gör vi ett besök annars fortsätter vi till Mora där vi får lite egen

tid till shopping och lunch. Vi styr sedan mot Leksand vid Siljans södra strand. Även här har man fina hantverkare även

om man kanske är mest känt för sitt knäckebröd och ishockeylag. Vid återkomsten till vårt hotell i Rättvik kan man testa

sina kunskaper i hotellets tipsrunda. Har vi lust kan vi sen ta ett julbad i hotellets pool innan middagen. På kvällen blir

det middag på hotellet och därefter uppesittarkväll med julpyssel.

Dag 3  Julafton

Julafton ägnar vi helt åt Rättvik. Det brukar vara skönt att börja dagen med en promenad i egen takt i hotellets

omgivningar. Vid lunch återvänder vi till hotellet där julbordet står uppdukat med massor av läckerheter. Mätta och

belåtna sätter vi oss sedan för att traditionsenligt se Kalle Anka och hans vänner. Efter det dyker tomten upp och det blir

underhållning, dans och lekar kring granen. Har vi varit snälla kanske tomten har något i säcken till oss. På kvällen låter

vi oss väl smaka av lutfisk, skinka och gröt.

Dag 4  Juldagen

I dag blir det en tidig morgon då vi beger oss till den stämningsfulla julottan. Vi väntar då med frukostbuffén till senare så

man får ta igen sig lite. Även idag äter vi julbord till lunch men en lite mindre variant. Vi gör därefter en utflykt till

hantverksbyn som också ligger vackert i Rättvik med Siljan nedanför sig. Här kan man se hantverkarna sitta och arbeta

och köpa deras alster. Det finns även produkter från andra kända hantverkare i Dalarna. På kvällen blir det middag på

hotellet med god mat och allsång till desserten.

Dag 5  Rättvik - Hemorten

Efter frukost är det dags att ta farväl av Rättvik för denna gången. Vi åker söderut och med uppehåll för både kaffe och

lunch är vi åter i Skåne på kvällen efter en trevlig julhelg. Cirka 65 mil.

	

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


