
Svenska pärlor i Dalarna och Hälsingland

BESKRIVNING

Svenska pärlor i Dalarna & Hälsingland 

4 dagar

Upplev några utsökta pärlor i vårt vackra land!

Här har skaparna lagt mycket kärlek i sitt hantverk

oavsett om det gäller en hälsingegård, ett berömt

konstnärshem i Sundborn, en sommarvilla i Leksand

eller en trädgårdsanläggning i Ockelbo. Även de

charmiga idyllerna Falun och Nora förgyller vår resa.  

RESEFAKTA

Enkelrum: 850:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum

med dusch och wc. Halvpension d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag fyra. Utflykter enligt program inkl.

entré och rundvisning på Wij trädgårdar, Ol Anders gård

, Carl Larsson gården och Munthes Hildasholm. Moms

samt reseledare.



Dag 1 Hemorten-Borlänge

Efter avresa från respektive hemort på morgonen går färden norrut längs E4. Vi stannar för fika och lunch på vår väg

längs den vackra Vätternleden upp mot Örebro. Vårt mål för dagen är Dalarna och Borlänge. Här ska vi bo tre nätter mitt

i centrum på Scandic City. Här avrundar vi våra dagar med gemensamma middagar. Cirka 60 mil. 

Dag 2-3 Sundborn, Hildasholm och Hälsingegårdar

Efter frukost ger vi oss ut på den mellansvenska landsbygden. Vi börjar med en promenad genom Wij trädgårdar i

Ockelbo. Här i en glänta i skogen finns centrat för nordisk trädgårdskultur med inte mindre än sju olika

visningsträdgårdar. Genom sitt sätt att varva trädgårdsodling med mat, konst och hantverk utgör det ett underbart

besöksmål för alla sinnen. Färden fortsätter sedan längre in 

i Hälsingland där vi genom ett besök på Ol-Anders vackra Hälsingegård får veta mer om denna och andra fantastiskt

utsmyckade gårdar i landskapet. 

Vi tar sedan en titt på Falun där vi gör ett besök vid väldsarvshuset samt tar oss upp och tittar på utsikten över staden.

Vi fortsätter sedan till Axel Munthes sommarvilla Hildasholm. Även här får vi en guidad visning som med värme och

anekdoter ger oss en inblick i livet i Sverige för 100 år sedan och släkten Munthes obevekliga optimism, där inga

drömmar är för stora. Vi kan sen strosa runt i trädgården och kanske ta en fika.

Dag 4 Borlänge-Hemorten

Då var det dags att ta farväl av Borlänge och vi reser söderut igen. Den här gången gör vi en avstickare till den idylliska

trästaden Nora. Här har tiden stått stilla och vi gör en promenad genom bruksmiljön där man bevarat sin veteranjärnväg

och gamla bebyggelse. Vi fortsätter sedan ner längs Vättern genom de småländska skogarna till Skåne. Nu fyllda med

inspiration efter en resa där kärleken satt sina spår i såväl hus som trädgårdar. Ca 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


