
     

DALARNA 4 DAGAR 

SPF Kvillebygden i samarbete med ReseMakar´n 

DALARNA 4 DAGAR 

Datum:  14/8 – 17/8    2022 

Pris: 5240:-/person vid minst 50 deltagare 

Enkelrumstillägg: 800:- 

Tillägg Kristina från Duvemåla, Dalhalla: 1070:- 

Påstigning:   ut: hem: 

Sjöröd hpl.  06:45 21:00 

Hamburgsund skola 07:00 20:45 

Kville bygdegård 07:10 20:30 

Rabbalshede  07:20 20:20 

Hällevadsholm Folketshus 07:30 20:10 

I priset ingår: Buss, 3 nätter med del i dubbelrum, 3 

frukost, 3 st middagar, 4 st luncher med kaffe på 

maten, 4 st busskaffe med kaka, 1 st kaffe och 

fralla, 1 st kaffe och räkmacka, entréer och guider 

enligt program. 

Dag 1 – 2022-08-14 - söndag 

Avresa mot Dalarna och vi stannar först vid 
Tössestugan i Dalsland där vi fikar med kaffe och 
fralla. Nästa stopp är mysiga Sahlströmsgården i 
Torsby där vi äter lunch. Därefter bär det norrut till 
Dalarna och vårt hotell Mora Parken där vi ska bo 
tre nätter. Vi äter en tidig middag och sedan går 
bussen till Dalhalla för de som bokat till detta. Det är 

Kristina från Duvemåla kl. 19:00. Efter 
föreställningens slut är det buss tillbaka till 
hotellet. Biljetten till Dalhalla kostar 1070:- och 
måste bokas i mars. Vi sitter på sektion B Gul rad 
13-17. 

Dag 2 – 2022-08-15 - måndag 

Frukost på hotellet och sedan möter vår lokalguide 
upp vid hotellet och tar oss på en heldag runt Siljan. 
Det blir bland annat Vikarby, Rättvik, Nittsjö 
Keramik, Töfåsens fäbod, Tällberg med lunch, 
Leksand, Västanvik, Jobs Handtryck, Siljansnäs, 
Sollerön och Mora. Det blir busskaffe med kaka på 
för- och eftermiddagen. På kvällen är det 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 3 – 2022-08-16 - tisdag 

Vi startar dagen med frukost på hotellet. Vi tar 
bussen till Sundborn. Vi tar ett busskaffe med kaka 
innan vi får en guidning på Carl-Larsson-gården och 
tid att titta runt i trädgården och närområdet. Vi åker 
sedan till Rättvik och äter lunch på DalaWärdshus 
innan vi är tillbaka i Mora och får en guidad visning 
på Zorngården och besöker Zornmuseet. Sedan 
finns tid för att utforska Mora och kanske göra en 
målgång i Vasaloppet. Gemensam middag på 
hotellet. 

Dag 4 – 2022-08-17 - onsdag 

Frukost, utcheckning och sedan tar vi bussen till 

Nusnäs där vi får se tillverkning av Dalahästar och 

möjlighet till shopping. Bussen tar oss sedan 

söderut och vi tar ett buskaffe med kaka i Vansbro 

innan vi lämnar Dalarna. Lunch äter vi på 

Grythyttans Gästgivaregård. Efter lunch åker vi 

vägen förbi Måltidenshus. Vi stannar sedan till i 

Filipstad där man tillverkar både chips och 

knäckebröd. Kanske ett besök på Wasas butik eller 

museum eller varför inte OLW-butiken? Innan vi är 

hemma igen gör vi ett sista stopp på Värmskogs 

Café som är kända för sina räksmörgåsar. Det blir 

kaffe och räkmacka innan vi kör de sista milen 

hemåt. 

 

 

Lidköping vid Vänern för fika på egen hand och lite 
tid att titta runt innan vi är åter i Kville och 
Hamburgsund på kvällen. 

 


