
  

 
Följ med oss runt Siljan där vi bland annat besöker 
Zorn Museet, Carl Larsson gården och mycket mer! 
 
 
Dag 1 Vi startar vår resa från Norrköping  mot Dalarna. 
Framme kommer vi vara tidig eftermiddag vid hotellet i 
Tällberg där vi  först checkar in. Dagen är sedan fri för att 
sedan på kvällen äta en middagsbuffé på hotellet.  
 
Dag 2 Efter frukost lämnar vi hotellet och åker mot 
Nusnäs. Där får vi besöka en fabrik där vi får chansen att 
se hur en dalahästtillverkning går till. Vi har även möjlig-
heten att handla i deras fabrikshop. Sedan rör vi oss vi-
dare mot Zorngården  där vi får en guidad tur på gården 
där Anders & Emma Zorn bodde, samt får chansen att 
själva vandra runt i muséet efter visningen. Innan vi  
lämnar Mora finns tid att upptäcka staden på egen hand 
samt äta lunch i några av stadens restauranger. Senare 
på eftermiddagen åker vi vidare via Sollerön till Gesunda 
& tomteland för fantastisk natur. Sedan rör sig bussen 
vidare tillbaka till Tällberg och hotellet.  
 
Dag 3  På morgonen efter vi ätit frukost rör vi oss 
mot Rättvik där vi besöker kyrkan samt kyrkstallarna som 
ligger intill. Tid finns även sedan för att upptäcka staden 
på egen hand samt äta lunch. Därefter åker vi till hant-
verksbyn där ett tjugotal olika hantverkare visar upp sina 
produkter. Det kommer även finnas tid för lite  
eftermiddagskaffe med storslagen utsikt över Siljan.  
 
Dag 4 Hemresan börjar med ett besök på Carl Larsson-
gården i Sundborn strax utanför Falun där vi får en gui-
dad visning. Vi äter även en världsarvsbuffé på Hyttstu-
gan innan vi fortsätter vår färd tillbaka till våra hemtrakter.  

 
  Välkomna ombord! 

     
        Vi reserverar oss för ev.ändringar! 

Faktaruta. 

Avresa: 11/6-14/6 2018 

Pris dubbel: 4095 kr/person 

Enkelrumstillägg: 300 kr/person  

Avgångstider:  Klinga 08:00 

Norrköpings resecentrum C3-6 08:15     

 

 I resans pris ingår : 

 Bussresa  

 Hotell 

 Halvpension 

 Entréer  

 Guidade turer 

 Reseledare 

 

Kontakt & anmälan: 011-23 91 00 

info@bussake.se 

 

Vi önskar en trevlig upplevelse med Bussbolaget Buss-Åke 
& SPF S:t Olof! 

11/6-14/6 2018 


