
Det är den drygt tre timmar långa konsertversionen av Sveriges kanske mest älskade musikal som 

kommer att spelas på Dalhalla i sommar. I huvudrollerna som Kristina och Karl Oskar ser vi Viktoria Tocca 

och John Martin Bengtsson. För musiken svarar Dalasinfoniettan och dess kör under ledning av Anders 

Eljas.  

Under vår 5 dagars resa hinner vi med besök på Carl Larsson-gården, där vi förutom går på guidad visning 

besöker Karin Larssons utställning ” Låt handen synas”. Vi besöker Zorngården, besöker Nusnäs och 

vandrar bland dalahästar. Vi besöker Falu gruva och äter lunch på M/S Gustaf Vasa på Siljan. Vi bor 

fantastiskt vackert på First hotell Grand i Falun. 

Dag 1     9/8  
 
Arctic Buss avgår från Folkparken i  Skellefteå kl.07.00, från Skellefteå busstation 
kl. 0710 samt Norrlandsoperan i Umeå kl. 0900.  
Vi rullar söderut och gör stopp efter vägen för bussfika, bensträckare och lunch 
innan vi vid  18-tiden är framme vid First Hotell Grand i Falun.  
Vi checkar in och sedan äter vi en gemensam trerättersmiddag.  
Resten av kvällen fri för egna aktiviteter.  
          [ L, M ] 

Dag 2    10/8 
 
Efter en stärkande frukost åker vi Sveriges mest berömda hem, Carl Larsson-
gården i Sundborn. Under en guidade tur i huset får vi veta mer om det  
världsberömda konstnärsparet och deras bullriga liv. War välkommen kära du, till 
Carl Larsson och hans fru! Vi besöker även Konsthallen Kvarnen ”Karin Larsson – 
låt handen synas”. På Carl Larsson-gården hittar du också en butik med noga  
utvald formgivning direkt från gården. Efter detta besök beger vi oss mot Falun 
och Geschwornergården för en riktig gruvlunch. Mätta och belåtna hoppar vår 
guide ombord på vår buss och guidar runt dagbrotten Stora Stöten i ca 45  
minuter med ett fotostopp (om vädret tillåter) vid en lavarna med en fantastiskt 
utsikt över hela dagbrottet och Falu stad. 
Efter detta beger vi oss tillbaka till hotellet för en middag tillsammans. 

          [ F, L, M ] 
 

 

https://www.carllarsson.se/
https://www.carllarsson.se/


Dag 3    11/8 

Efter frukost, ca kl. 09.00, kör bussen oss 8 mil till Nusnäs och byn där man först  
började tillverka Dalahästen.  Vi får besöka butiken och kanske handla. Efter detta  
besök åker vi vidare mot Zorngården och Zornmusseet. Zorngården var en gång  
makarna Anders och Emma Zorns hem i Mora. Idag är värdparet borta men huset  
välkomnar ständigt nya besökare. I de okonventionellt inredda rummen blandades 
konst och konsthantverk från olika håll med kurbits och dalatradition – vävda tapeter, 
antika marmorskulpturer, målningar av äldre mästare och möbler som Zorn själv  
designat. Särskilt spektakulärt är Stora rummet på andra våningen, som mäter nio 
meter i takhöjd. I trädgården utanför står några av Zorns egna skulpturer bland  
rosenhäckar, bondpioner, köksväxter och fruktträd. Här finns tid för lunch. 
Gemensam middag på hotellet      [ F, L, M ] 
 

Dag 4    12/8  
 
Efter frukost tar vår buss oss mot ett böljande äventyr ut med M/S Gustaf Wasa. 
Gustaf Wasa är ett av Sveriges mest intressanta fartyg med en spännande historia. 
Varje sommar sen 1876 har hon varit till sjöss på Siljan. Hon är naturligtvis K-märkt 
och under en tre timmarskryssning ink lunch får vi njuta av Siljan.  

Därefter åker vi sakta mot resans höjdpunkt och stannar till på en restaurang för en 
härlig middag innan Dalhalla och tre magiska timmar med Kristina från  
Duvemåla.  
Väl tillbaka på hotellet så väntar en god nattsömn innan hemresa.  
          [ F, L, M ] 

 
Dag 5   13/8 
 
Efter lite sovmorgon vänder vi upp mot Skellefteå igen. Stannar för lunch och  
bensträckare efter vägen. Hemma ca 20.00      
          [ F, L ] 
 

Pris per person: Dubbelrum 7 000, - 
                              Enkelrumstillägg 1600: - 
 

I priset ingår: Bussresa med Arctic, fyra hotellövernattningar i Falun. Guidning o entré Carl Larsson gården, 

Zorngården, Nusnäs. Dagstur med M/S Gustaf Wasa ink lunch, Guidning Falu Gruva. 5 luncher & 4 middagar.  

Sittplatsbiljett till Kristina från Duvemåla.      

Anmälningsavgift: 1500 -/person betalas inom 10 dagar efter bokning  

Avbeställningsvillkor:  
*Fram till 31 dagar före avresan är avbokningskostnaden anmälningsavgiften. 
*Sker avbeställning därefter betalas 100 % av resans pris. Se över era avbeställningsskydd. 
Tecknas avbeställningsskydd betalas, vid sjukdom och uppvisande    
av läkarintyg, endast 200: - + avbeställningsskyddets kostnad. 
 

 
 

 


