Dalarna 23-26 augusti 2021
Dag 1
Vi startar på morgonen klockan 07.00 från Småland
med anslutning från olika håll och reser den östra sidan
av Vättern upp igenom Östergötland och Sörmland.
Någon-stans under vägen stannar vi för fika. Det väna
omväxlande Sörmland öppnar sig i skärgårdslandskap
vid Mälaren där bro leder vid Kvicksund över till
Västmanland och flackare slättbygd. Vi reser över
Västerås mot Avesta. Vårt första stopp blir Avesta och
rundvandring i ”gamla byn”. Upptäck sedan Sveriges
första ekomuseum och ett av Dalarnas främsta
besöksmål. Här bjuds en upplevelse i en fascinerande
kultur- och naturled med medeltida anor. Den följer
mindre vägar genom de genuint charmiga bruksorterna
Smedby/Dala-Husby, Långshyttan, Stjärnsund och
Kloster i Hedemora kommun. Utmed vägen finns
förnämliga muséer som berättar om den stora
verksamhet som bedrevs i gruvor, hyttor och flera
järnbruk i det som en gång var Husby socken. Sedan är
vägen till Sundborn, Carl Larssonsgården, inte lång.
Här skapade Carl och Karin sitt unika hem, som
besöks av tusenden från när och fjärran. Vi avslutar
dagen med att ta in på Hotell Green i Tällberg med
milsvid utsikt över Siljan. Middag och en god natts
sömn gör oss gott.

Dag 2
Vi ska hålla oss på östsidan om Siljan idag med platser
som Nittsjö Keramik, Dalhalla, Skattungbyn, Fryksås
fäbod, Orsa, Våmhus och Nusnäs, ja, du känner säkert
flera av namnen. Gammal kultur och vacker natur
blandas med björnar och andra djur. Dagen avslutar vi
med en titt på kyrkstallarna i Rättvik och dess vackra
kyrka nere vid stranden av Siljan innan vi är tillbaka i
Tällberg.

Fryksås, Orsa
Dag 3
Idag skall vi åka till utmed Österdalälven till Älvdalen.
Vi tar dig tillporfyrens rike, Hagströms dragspel och
gitarrers hemort och ett möte med levande fäbodkultur
på Torrlids fäbod, där vi äter en lätt lunch. Den som
besöker Älvdalen kan inte undgå att slås av naturens
skönhet. Här vänder vi söderut och åker utmed Vasaloppsspåret från Evertsberg till Mora, där vi går i mål
”I fädrens spår för framtida segrar”. Vi besöker Vasaloppshuset och går sedan till Zorn-gården. På hemvägen utmed västra stranden av Siljan stannar vi vid
Buffils-Anna och Jobs textil som ligger vackert vid
Siljansnäs några kilometer från Leksand.

Skattungbyn
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FAKTARUTA
Pris: 6.635.I priset ingår: Bussresa med modern turistbuss. Del i
dubbelrum, halvpension och lunch dag 3 och 4, entréer
enligt programmet, skatter, samt reseledning.
Ingår ej: Dricks till servicepersonal, personliga beställningar
av mat eller dryck och övriga privata kostnader eller
avbeställningsskydd.
Tillägg
Enkelrum: 450: - i mån av tillgång. Om du ej har reskamrat
och ingen annan ensamresenär kan tänkas dela rum med
dig, måste du erlägga enkelrumrumstillägg.
Anmälan: Senast 31 maj 2021.
Anmälningsavgift: 500.- Betalas enligt utsänt resebevis.
Slutbetalning: Enligt utsänt resebevis.

Porfyrverket och Torrids Fäbod i Älvdalen

Dag 4
Vi kan inte undgå att stanna vid Leksands knäckebröd
och i Insjön vid Claes Ohlsson innan vi via Borlänge
reser hemåt. Vi stannar för lunch i Nora, den lilla fina
trästaden i Bergslagen. En fika vid vägkanten om vädret tillåter vid vackra och intressanta platser. Snart är
vi tillbaka vid Vätterns blå spegel och utmed västra
sidan kommer vi via Karlsborg snart hem till Småland
eller någon anslutning
.

Färdhandlingar: De fås 7-10 dagar före avresa.
Resevillkor: Fråga Focus.
Förbehåll: Om ej 22 personer är anmälda kan resan bli
inställd.
Villkor: Vi följer FHM rekommendationer och regeringens
lagar med hänsyn till Covid-19
Anmäl specialkost och ev. handikapp och allergier eller
liknande.
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag
av researrangören FOCUS TRAVEL AB
Reservation för ändringar.

Hotell Green i Tällberg

I samarbete med
Dalhalla
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