
Bussresa till Dalarna den 13 – 16 juli
med bl a rockoperan Jesus Christ Super Star på Dalhalla

        

PROGRAM

För att se om det finns ett tillräckligt stort intresse av att delta på denna resa måste  
vi ha Ert svar senast den 26 februari. Därefter kommer ett utförligare dagsprogram 
att presenteras om resan blir av.

Sommarens resa går till Dalarna där vi får uppleva det vackra landskapet med de 
blånande bergen. I Mora checkar vi in på hotell ”Moraparken”. Under vistelsen gör vi 
utflykter till bl a Leksand där vi besöker Axel och Hilda Munthes sommarhem, Hildasholm. 
Jobs Handtryck är ett annat besöksmål i Leksand. Dalarna är känt för sina fäbodar och vi 
bekantar oss med en av dem som tillverkar bl a ost av mjölk från kor och getter. Från 
Dalarna begav sig många s k Hårkullor långt utanför Sveriges gränser för att tillverka bl a 
smycken och hårprydnader. På Gammelgården i Våmhus lever traditionen vidare och vi 
får även se hur man tillverkar spånkorgar, vilket också är typiskt för just byn Våmhus. 
Morasonen och legendariske konstnären Anders Zorn och hans fru Emma har gjort starkt 
avtryck i hemkommunen vilket vi ser och hör om. Höjdpunkten på vår resa är rockoperan 
Jesus Christ Super Star som framförs på Dalhalla, som anses vara en av de mäktigaste 
och vackraste utomhusarenorna i Europa med en förtrollande akustik.

Avresa med buss från Ytterby återvinningsstation den 13 juli kl. 07.30 och 
busshållplatsen Mimers Hus, läge A Uddevallavägen söderut  kl. 07.45. 

I det beräknade priset 5995 kr ingår:
Buss ToR Mora, dubbelrum på Hotell Moraparken, tillägg för enkelrum 1050 kr.
Förmiddagskaffe dag 1, 4 luncher, 3 middagar, samtliga utflykter inkl. biljett till rockoperan 
Jesus Christ Super Star på Dalhalla samt reseledare och lokalguider. Senaste 
anmälningsdag 26 februari. 

Betalning för resan gör du till Aktiva seniorer, plusgiro 748168-2.
Märk inbetalningen med ”Dalhalla” och namn senast den 1/5 2020.
OBS! Betala in beloppet först när vi vet om resan blir av!

Frågor och anmälan snarast till Bengt Bülow, tel 0303-63399, mobil 0709-702944, 
e-post: bulow.bengt@telia.com dock senast den 26 februari.

Välkommen med Din anmälan! 
Teknisk arrangör: Resekompaniet i Kungälv
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