
Laxön, Dragon Gate  
och Söderhällgården 

Mitt i den vackra naturen hittar vi Söderhällgården med 
ett annorlunda folklivsmuseum med dess hantverkstradit-
ion. I folklivsmuseet kan du vandra runt och känna atmo-
sfären från flydda tider. Här finns tidstypiska interiörer 
från olika typer av hantverkshus och boningar. Vi får 
också se tomteverkstaden där det tillverkats tomtar och 
troll i 70år. I kaffestugan serveras förmiddagskaffe med 
smörgås.  

Vi far vidare till det närliggande Dragon Gate, som idag är 
en del i en lång berättelse om önskan att ge liv till en 
plats. Älvkarleby och dess placering vid Dalälven, E4:ans 
dragning och bilismens utveckling spelar alla en roll i det 
som lett fram till det vi får se idag. Historien om Jingchun 
Li och hans kinesiska vision och projekt är otroligt intres-
sant. Bakom den kinesiska muren finns ett stort Him-
melska fridens torg, ett hotell, ett museum fullt med terra-
kottakrigare och hundratals meter av handmålade kine-
siska motiv. En guide tar hand om oss och visar oss runt. 

Till lunch intar vi Restaurang Kungsådran på Laxön, mitt 
i Dalälven. I en storslagen historisk miljö, utanför brusar 
älven. När kaffet är urdrucket väntar nästa besök.  

En lokalguide berättar om det viktiga laxfisket genom ti-
derna och om Laxöns historia som militäranläggning. Vi 
avslutar med eftermiddagskaffe. Det finns även tid att 
besöka Hantverkshuset där lokala hantverkare visar och 
säljer sina alster. 

SPF SENIORERNA UPPSALA LÄN 

RESFAKTA 
 

Avresa: 17 september 2019 

Pris: 690kr 

I resan ingår:  

Bussresa, förmiddagskaffe, entré och guide på Söder-
hällsgården, lunch,  guide på Dragon Gate, guide 
Laxön och eftermiddagskaffe. 

 

Avresetid:  

08.30 från Uppsala hpl E3, Stationsgatan                
Åter i Uppsala ca 17.00 

Boka din resa hos Högbergs Bussresor:                 
Telefon 018-10 25 00 senast den 5 augusti 

Du får en bekräftelse/faktura och uppgifter om re-
sans tider m.m. hem i brevlådan eller till din mejl. 

 
Högbergs Bussresor AB 

Ramstalund 
Telefon: 018-10 25 00           

www.hogbergsbuss.se  

 

 


