
Förslag till: ”Dalarna; runt Siljan på vårt vis” 
 

Dag 1 
Start Sunne kl 07.00 

Avresa till fäboden Arvselen,  http://www.arvselen.se/ nordöst om Malung. 128 km 120 min 

Ankomst kl 09.00  

Täpp Lars bjuder in till sin levande fäbod, berättar om fäboden och vi förmiddagsfikar där. 

Kostnad: Ingår i resans pris 

 

Avresa till Mora och Zorngården kl 11.30  62 km  60 min  

Vid Siljansfors stannar vi till och äter i all enkelhet ett litet lunchpaket,  

som tillhandahålles av researrangören. 

Ankomst kl 12.30,  https://zorn.se/besok/zorngarden/ 

Besök i Zorngården, guidad tur kl 13.00,014.00 alternativt kl 15.00 

Grupper om 15 personer per grupp med 15 min mellanrum. 

Zornmuseet, öppet till kl 17.00 

Mysigt café finns inrymt i gamla vagnslidret, alternativt ute på staden i närheten.  

Kostnad: Ingår i resans pris! 

Eventuellt cafébesök betalas av var och en. 

 

Övernattning och middag Mora hotell, https://morahotell.se/ 

 

Dag 2    

Avresa till Nusnäs via gamla landsvägen kl 08.15,   11 km 30 min 

Ankomst till Grannas Dalahästtillverkning kl 08.45, https://www.grannas.com/ 

 

Avresa till Rättviks Gammelgård kl 11.00 via Sjurberg, med sina   28 km 30 min 

nationalromantiska ”grosshandlar villor” från förra seklet. 

Infart vid Vikarbyn   

Ankomst kl 12.00, https://www.rattvik.se/kultur-fritid-och-turism/kultur/kulturarv/rattviks-

gammelgard.html  

Fika på Café Nyfiket och rundvandring på gammelgården. 

Kostnad: Var och en betalar själv, ca 100 – 150 kr. 

 

Avresa 14.00, vi åker förbi de gamla kyrkstallarna i Rättvik till  

Långbryggan i Siljan.   3 km 10 min 

Ankomst Långbryggan, https://www.rattvik.se/kultur-fritid-och-turism/turism-att-besoka-

rattvik/sevardheter/langbryggan.html 

Alternativt för de som inte vill vandra på långbryggan finns Rättviks hemslöjd eller Kulturhuset 

med utställningar. 

 

Avresa till Tällberg, via Plintsberg kl 16.30, där vi stannar till vid utsikten.  15 km  30 min 

Ankomst Tällberg ca 17.00 och Greens Hotell, https://www.greenhotel.se/sv/ 

Här äter vi en trerätters middag och övernattar. Hotellet bjuder en fantastisk utsikt över Siljan, 

men kan upplevas något slitet och med mera standardbetonade rum. 

 

Alternativt Åkerblads Hotell https://akerblads.se/ 

Hotellet är dyrare och erbjuder inte samma utsikt över Siljan, men har mera genuina 

dalainspirerade rum och inredning. 
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I Tällberg kan man vandra runt i vacker omgivning, utnyttja SPA bad på hotellet ( ta med 

badkläder ), besöka Gustaf Ankarkronas gammelgård ”Holen”, som ligger högst upp i byn, med 

en vidunderlig utsikt över hela Siljan. 

 

Dag 3 

Avresa till Leksand och Hildasholm via gamla landsvägen, kl 09.30  15 km 30 min 

Ankomst kl 10.00, https://www.hildasholm.org/se med guidad visning och litet trädgårdscafé. 

Trädgård inspirerad av Engelsk Arts and Crafts trädgårdar. 

Kostnad: Ingår i resans pris. Eventuellt cafébesök betalas av var och en. 

 

Avresa till Siljansnäs Naturum kl 12.30  16 km  30 min 

Ankomst kl 13.00, Här finns fika för den som önskar. 

https://www.visitdalarna.se/boka/evenemanget/11041/naturum-dalarna-siljansn%C3%A4s/arena 

Kostnad: Var och en betalar sitt. 

 

Avresa till Leksands Bröd via Almo och Alvik kl 15.05   21 km  35 min 

Ankomst kl 15.40. Handla så mycket du vill! https://www.leksands.se/bageributik/ 

 

Avresa till Moskogen, Leksand kl 17.00  3 km    5 min 

Ankomst kl.17.05 med middag och övernattning. https://www.moskogen.com/start.html 

 

 

Dag 4 
Avresa till Gagnefs Flottbro kl 08.30 27 km 40 min 

Ankomst kl. 09.15, via Häradsbygden, Rälta, Djura och Österfors. Detta är gamla genuina 

dalabyar. https://www.visitdalarna.se/boka/se-gora/1498038/flottbroarna/detaljer. En kort 

promenad från bussen till flottbron som går över Österdalälven. En av få kvarvarande flottbroar i 

Sverige. 

 
Avresa till världsarvet Falu Koppargruva, via Amsberg kl 10.00  52 km 45 min 

Ankomst kl 10.45.  

Vi börjar med lunch i världsarvsklass på Geschwornergården, 

https://smakochmera.se/geschwornergarden/  

Sedan blir vi guidade ner i Falu Koppargruva, https://www.falugruva.se/ 

Kostnad: Ingår i resans pris 

 
Avresa till Strutsfarmen Sahlins Struts i Borlänge kl 15.00  22 km  30 min 

Ankomst kl 15.30. Här ser vi på strutsar, äter strutsglass och fikar. 

https://www.sahlinsstruts.se/ 

Kostnad: Var och en betalar sitt 

 

Avresa till Sunne, via Fredriksberg och Hagfors kl 17.00 203 km 360 min 

Eventuell fika i Tyfors om det går att ordna och resenärerna vill. 

 

Ankomst Sunne kl 20.00 

 

 

På hemresan passeras Skattlösberg i Grangärde Finnmark med Dan Anderssons hem, 

Luossastugan. Om tid och ork finns kvar kan man göra en kort avstickare dit. Från parkeringen 

är det en 15 min. promenad till stugan. 
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