DALARNA
med Julmarknad 7/12,
4 DAGAR, 2018

Dag 1 Skellefteå - Rättvik 67 mil
Avresa kl. 08.15 från Skellefteå Busstation, Umeå Busstation
10.10 och vidare söderut. Stannar för raster på lämpliga platser
under vår färdväg. Anländer vid 18.30-tiden till Rättvik för inkvartering och middag.
Dag 2 Gesunda, Tällberg
Vi börjar vår julstämningsskapande dag med ett besök på
Hantverksbyn innan vi åker till Nusnäs. Härt tillverkas bla de
klasiska dalahästarna. Vidare till Tomten på Gesundaberget. Här
är jultemperaturen hög.
Luktar pepparkaka och
glögg inne i verkstaden
och alla förbereder
sig inför julhelgen.
Underhållningsprogrammen pågår i de
olika miljöerna med bla
Tomtens och Tomtemors hus, Julgransskogen Trollens hus och Tomtemors café. Verkstan är inrymd i en
av Europas största knuttimrade byggnader. Vi åker via Tällberg
och äter julbord innan vi är åter vid vårt hotell.
IDag 3 Julmarknad Falun.
Bussen tar oss idag till traditionell julmarknad där utställare säljer
sina hantverk, lokalt producerad mat och annat. Det finns även
mat och dryck till försäljning på området.
Hantverkare säljer genuint hantverk, lokalt producerad mat, julkransar, brända mandlar och annat julgott. Här finns allt som hör
en gammaldags julmarknad till. Gruvtomtarna tar emot barnens
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FAKTA
Pris: 5 395:-/person i tvåbäddsrum
Tillägg: Frivilligt avbeställningsskydd: 200:-/pers.
Enkelrumstillägg: 855:I priset ingår:
Resa i modern buss. Logi med halvpension från och
med middag dag 1 till och med frukost dag 4. Besök enl.
program. Middag dag 4. Reseledare.

önskelistor och det är guidade julvisningar i gruvan.
Du som vill ha något gott i magen kan köpa fika med hembakat
bröd, varm glögg och lättare mat på gruvområdet. Här finns
också flera butiker, caféer och hantverkare.
Dag 4 Rättvik- Skellefteå 67 mil
Vi avreser efter frukost mot norr igen. Stannar för raster på
lämpliga platser. Middag i Ö-vikstrakten. Åter i Umeå ca 19.45.
Skellefteå ca. 21.30.

