Allt detta ingår:
- Modern långfärdsbuss (WiFi, 230 volt)
6 Dagar
- Hotellboende 5 nätter
- Frukost alla dagar
5590 kr*
- För- och eftermiddagsfika dag 1 och dag 6
- Två middagar dag 1 och dag 5
*Del i dubbelrum
- Nils Olssons dalahästtillverkning
- Nittsjö keramik
Enkelrumstillägg
- Guidad visning Dalhalla
1500 kr
- Kryssning M/S Gustaf Wasa
- Guidad visning Carl Larsson gården
Variationer i programmet kan förekomma
- Sundborn konst och inredning
- Guidad visning Falu koppargruva (frivilligt att gå under jord, ca 400 trappsteg)
Bindande anmälan och 500 kr i anmälningsavgift. Sista anmälningsdag 5/7 2017.
Anmälan och frågor mejla till Anna@granbergsbuss.se eller ring 072-81 98 955
Vi har naturligtvis resegaranti hos Kammarkollegiet

Dag 1 Hemorten – Mora
Avresa enligt tidtabell. Färden börjar i Älvsbyn via Boden och Luleå för att sedan åka söderut. Vi
stannar på lämpliga platser efter vägen för för- och eftermiddagsfika. Vi stannar i
Örnsköldsvikstrakten för lunch på egen hand. Sen närmar vi oss vår slutdestination där det blir
gemensam middag när vi anländer till hotellet.
Dag 2 Mora – Nusnäs – Nittsjö – Dalhalla – Mora
Frukost serveras innan vi åker den korta sträckan på inte fullt en mil till Nusnäs och Nils Olssons
dalahästtillverkning. År 1928 tog bröderna Nils och Janne ett lån för att köpa de redskap som
behövdes för att tillverka dalahästarna. I och med det såg den första lilla dalahästfabriken sitt ljus.
Än idag tillverkas dalahästar obrutet av Nils och Jannes ättlingar. Vi tillbringar en del av dagen i
Nusnäs och där finns även kafeteria där man kan stilla magens knorrande. Mätt och belåten åker vi
vidare till Nittsjö keramik i Rättvik där man får tid att handla och varför inte ta en titt inne i fabriken
där alla produkter tillverkas. Sedan åker vi till vår guidade visning på Dalhalla, som är en
internationellt etablerad spelplats och beskrivs som en av de mäktigaste och vackraste
utomhusarenorna i Europa, innan vi beger oss tillbaka till Mora och hotellet.
Dag 3 Mora – Leksand – Mora
Frukost serveras innan vi kliver in i bussen och åker drygt fem mil till Leksand, där kliver vi på M/S
Gustaf Wasa som ska ta oss till Rättvik där vi går i land under två timmar. Där kan man inta en
lunch eller en shoppingtur innan vi åker tillbaka med M/S Gustaf Wasa. Vi åker längs Siljans ena
sida upp till Rättvik och tar andra sidan när vi åker tillbaka för att se mesta möjliga. Siljan är
Sveriges till storleken sjätte största sjö. När vi kommer iland i Leksand igen är det sen eftermiddag
och vi beger oss tillbaka till hotellet.
Dag 4 Mora
Lördagen spenderas på egen hand, antingen i Mora eller om man vill ta lokalbussen till annan ort.
Just under vår tid i Mora är det en stor tävling, Vasastafetten som är sommarveckans äldsta lopp och
hade premiär 1991. Alla målgångar sker i Mora under ”I fäders spår för framtids segrar”
(Vasaloppsmålet). Besök gärna Vasaloppsmuseet som är en arrangör av tävlingen eller besök på
egen hand Zornmuseet och Zorngården.
Dag 5 Mora – Falun – Sundborn – Mora
Dagen börjas med frukost innan vi åker till Falun och gör ett besök med guidad visning i Falu
koppargruva. Man vet inte när Falu gruvas historia börjar, antagligen bröts det malm där redan på
vikingatiden. Den äldsta skriftliga handlingen om gruvan är från år 1288. Dokumentet är ett
bytesbrev som bekräftar att en biskop i Västerås fick rätt att lösa tillbaka en åttondel i Kopparberget,
på den tiden kallat Tiskasjöberg. Kung Magnus Ladulås, ärkebiskopen i Uppsala samt ytterliga tre
biskopar har undertecknat brevet. Det är frivilligt om man vill gå ner under jord eller stanna uppe
och se i museet och övriga byggnader ovan jord.
Dag 6 Mora – Hemorten
Tidig avresa hemåt. Vi stannar på lämpliga platser efter vägen för för- och eftermiddagsfika. Vi
stannar i Örnsköldsvikstrakten för lunch på egen hand. Sen närmar vi oss vår hemdestination.

