
Se & göra i Siljansområdet



Sommartid

Leksands Sommarland
Leksand Sommarland har något för alla - skojiga, blöta och fartfyllda aktiv-
iteter som får det att kittla i magen! 

Tomteland 
Bland sjöar, skogar och vattenfall ligger Tomtens lilla by och trollens rike – 
Sagolandet Tomteland i Mora. Låt älvor, häxor, tomtar och troll ta er med på 
en hisnande resa i fantasins värld – här kan vad som helst hända!

Orsa Björnpark
Här upplever ni spänningen i att stå öga mot öga med livs levande isbjörnar i 
Polar World, världens största isbjörnsanläggning. På Orsa Björnpark möter ni 
också många andra rovdjur i deras naturliga miljö. Vad sägs om Amurtigrar, 
Kodiakbjörn och leoparder med flera?

Sommarrodel i Rättvik 
Rodelbanan är ett 725 meter långt fartfyllt äventyr med hänförande utsikt 
både för den äventyrslystne och hela familjen. Farten reglerar man själv med 
kroppslutning och bromsar på de hjulförsedda rodlarna.

Gokart i Rättvik 
Välkommen till Sveriges roligaste gokartbana och upplev världsklassig racing 
med hela familjen! Rättviks gokartbana är en av norra Europas längsta banor 
och erbjuder en fartupplevelse utöver det vanliga.

Kryssning 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. Följ med på en kryssning från Leksand, Rättvik eller 
Mora med ett av Sveriges vackraste fartyg. Ät och drick gott och se Dalarna 
från sjösidan.

Solvändan i Leksand
Strandpromenaden har belysning, bänkar och är handikappanpassad. Prom-
enaden plogas vintertid. Promenaden leder från Leksandsbron ända till 
Leksand Sommarland, knappt fyra kilometer, och längs vägen passerar du 
Leksands kyrka, Barkdal och Lugnetskogen.

Rid Islandshästar 
Smårsgården har sedan 1997 arrangerat turridning för små / stora grupper 
men även för enskilda personer.Deras ambition har hela tiden varit att sätta 
Din upplevelse i första rummet. Upplevelsen av gemytlig service, bra hästar 
och en vacker omväxlande ridterräng. 

Digerberget 
Efter ca 500 meter promenad upp genom skogen kommer man till en vacker 
utsiktsplats med vindskydd och grillplats. Naturreservat med gammelskog, 
hällmarker och gles tallskog. Rikt fågelliv. Från hällmarkerna på toppen av Di-
gerberget har man en underbar utsikt över Siljan. Stigarna i området leder dit 
och i vindskyddet på toppen kan äta sin matsäck eller bara njuta av naturen.



Vintertid

Orsa Björnpark
Här upplever ni spänningen i att stå öga mot öga med livs levande isbjörnar i 
Polar World, världens största isbjörnsanläggning. På Orsa Björnpark möter ni 
också många andra rovdjur i deras naturliga miljö. Vad sägs om Amurtigrar, 
Kodiakbjörn och leoparder med flera?

Tomteland 
Tomtens lilla by och trollens rike – Sagolandet Tomteland i Mora. Låt älvor, 
häxor, tomtar och troll ta er med på en hisnande resa i fantasins värld – här kan 
vad som helst hända!

Slädfärd med häst  
Slädfärd runt om i Tällberg med häst är en riktig höjdare. Turen startar vid Täll-
bergsskola, ca 1,5 km från hotellet. 

Digerberget 
Följ en slingrig vandringsled upp till en gedigen utsiktsplats, slå dig ned vid slog-
boden och tag fram det värmande kaffe samt grilla en korv över öppen eld. 

Långvärdsskridskor 
Ta med skridskorna på semestern, Siljan har upplogade banor och i Falun och 
Borlänge finns kilometerlånga banor. 

Längdskidor
Med Längdskidor kommer man närmare naturen. I Dalarnas skogar möter ni 
tystnaden och hamonin. Närmaste spår är precis nedanför vårt hotellområde. 
Det finns preparerade och upplysta spår i Leksand samt Rättvik. 

Slalom 
Här finns det varierande backar både till mindre och lite större skidåkare. 
Slalombakcar finns bl.a i Rättvik, Bjursås, Siljansnäs, Romme Alpin och 
Orsa Grönklitt.

Ishockey 
Leksands IFs ishockeylag är vida känt i Sverige, inte minst för sin hängivna 
publik. Säsongen 2013/14 spelar laget åter igen i högsta serien. Ta chansen att 
uppleva stämningen på plast i Tegera Arena.



Sevärdheter

Dalahästtillverkning Nusnäs 
i Dalarna så är det i Nusnäs strax söder om Mora som den ”riktiga” hästen till-
verkas. Ungefär 200 000 hästar tillverkas där varje år och distribueras till stora 
delar av världen.

Dalhalla 
Vit som en pärla i sitt musselskal, tronar Dalhallas scen i botten av det gamla 
kalkbrottet. Lagunens smaragdgröna vatten och dramatiska klippväggar bidrar 
till konsertupplevelser utöver det vanliga. 

Nittsjö keramik 
Att tillverka keramik är ett av den mänskliga kulturens allra äldsta hantverk. I 
inget annat yrke torde alltjämt samma verktyg användas som av krukmakaren. 
Med hjälp av dessa enkla redskap och arbetssätt har keramiktillverkningen 
utvecklats till vår tids höga konstnärliga standard.

Jobs Handtryckeri 
Jobs Handtryck har alltid gått sin egen väg. Inte följt med strömmen och inte 
hoppat på trender. På så vis har man lyckats skapa tidlösa designklassiker, 
unika i sitt slag.

Zorngården | Zornmuséet i Mora 
Ett av Dalarnas mest populära besöksmål är Anders Zorns hem och museum 
i centrala Mora. I konstvärlden talar man om Zorn som målarnas målare. Hans 
oljemåleri, akvareller, etsningar och skulpturer vittnar om ett innehållsrikt liv.

Clas Ohlson Insjön
Världens största och första Clas Ohlson butik 

Falu gruva 
I långt mer än 1000 år har människan brutit malm i Falu Gruva. Falu Gruva 
blev, tillsammans med Falu stad och det omkringliggande bergsmanslandska-
pet, utsett av FN-organet Unesco till världsarv 2001. 

Carl Larsson Gården i Sundborn 
– Ett av världens mest kända och avbildade konstnärshem. War välkommen 
kära du, till Carl Larsson och hans fru! Så står det över ingången till Carl och 
Karin Larssons älskade Lilla Hyttnäs i Sundborn, strax utanför Falun.


