
SKPF avd 52 Ängelholm
 c/o Gull-Britt Svensson Södra Kyrkogatan 4 D 265 72 Kvidinge

Tel. 072 54 252 47      E-post: boulevarden@telia.com

Dalarna, bland Masar och Kullor.
Bussresa den 17 - 21 augusti 2020, 5 dagar.

Dag 1. Avresa från Landskrona järnvägsstation kl:6,30 Helsingborg Knut-
punkten läge 9 kl:6,50 Åstorp Möbelhallen kl:7,20 Kvidinge Södra Kyrkogatan 
kl:7,30 och från Ängelholms polisstation kl:8,00. 
Vi reser genom Skåne och stannar till för kaffe och fralla i Ljungby. Reser vidare genom Småland 
och kommer till Östergötland där vi stannar till för lunch i Ödeshög. Fortsätter upp genom Närke 
och in i Västmanland där vi stannar till för en bussfika innan vi kommer till Dalarna och Tällberg 
där vi checkar in på Gyllene Hornets hotell där vi nu skall bo i fyra nätter. På kvällen middag på 
vårt hotell. Förbered er på en lång men intressant bussresa.

Dag 2. Efter en god hotellfrukost är det nu tid för besök. Vi börjar med att ta oss upp till Nusnäs för 
att på ort och ställe se hur Dalahästen blir till. Så gör vi ett besök på Vasaloppsmuseet i Mora innan 
vi skall besöka en fäbod för lunch. Så reser vi tillbaka för ett besök på Våmhus gammelgård  där vi 
ser på hur man gör träkorgar och hårsmycken. Åter till Tällberg med väntande middag.

Dag 3. Åter en härlig frukost och nu åker vi för ett besök i Leksands kyrka för att se på en av lan-
dets största landsortskyrkor. Här ligger bl.a. Hugo Alvén, Marie Kröger, Lillebror Söderlund och 
Rune Lindström begravda. Vi fortsätter runt Siljan till Siljansnäs för att besöka naturrummet som 
berättar om Dalarnas djur och växtlighet. Efter detta blir det lunch på restaurang Buffil-Annas. Vi 
stannar till för ett besök på Jobs textiltryckeri. I Tällberg där vi bor har Klockargården en hant-
verksby och vi gör ett besök innan det blir middag på Gyllene Hornet.

Dag 4. Frukost och avfärd till Sundborn där vi skall besöka Carl Larsson-gården. Så blir det lunch 
på Gewornergården i Falun innan vi tittar ner i det stora hålet efter kopparbrytning. Vi avslutar 
dagen med ett besök i Dalhalla, denna utescen som har blivit känd bl.a. för sin fina akustik. Vi får 
en guidad visning av detta jättehål ute i naturen. På kvällen middag på Gyllene Hornet.

Dag 5. Frukost och ilastning för i dag reser vi mot Skåne. Vi stannar till för lunch på Svampen i 
Örebro. Här njuter vi av vacker utsikt under måltiden. Vi pausar för ett kaffestopp i Gränna innan 
vi stannar till för en kvällsmörgås i Ljungby. Så kommer vi åter till Skåne och våra hemorter kl: 
19.30-20,30.

Pris för resan per person: 5 500- , (enkelrumstillägg 1 750.-) då ingår följande: All buss-
resa, alla besök med entré, inkl guidning på Dalhalla, helpension exkl dryck till midda-
garna, logi i dubbelrum resp enkelrum på Gyllene Hornet i Tällberg frukost dag 2 – dag 
5, och moms.

Betalas på bankgiro 5604-0629
Senast den 15 juli 2020. 

Anmälan är bindande, som Du gör till Gull-Britt tel 072 54 252 47

VÄLKOMMEN MED TILL DALARNA 
Önskar styrelsen avd. 52


