
h 20 - 22 maj 2016 g

BOKNING & KONTAKT
info@greenowltravel.com

073-616 11 10

PRISER
Vandringspass från 500 kr/vuxen, 300 kr/barn
För priser på enstaka vandringar se 
www.visitrattvik.se

LOGI & PAKETERBJUDANDEN
Se www.visitrattvik.se

HÖSTENS VANDRINGSHELG
16 - 18 september 2016

BOKNING
Anmälan senast 13 maj

Foton: Lotta Backlund & Lotta Lirkas

Bo och vandra 
vid Siljan, i 
Dalarna!

VANDRINGSHELG 
I RÄTTVIK



13.00

För mer info och utförligt program se 
www.visitrattvik.se

I Rättvik med omnejd finns ett myller av gamla byvägar, 
vandringsleder, fäbod- och kyrkstigar som alla har 
spännande historier att berätta. Naturen är skön och 
geologin spännande. Vandringshelgen är ett nära 
samarbete mellan ett flertal lokala parter och har som 
syfte att visa upp vad Rättvik har att erbjuda i 
vandringsupplevelse. Att vandra tillsammans är ett 
trevligt sätt att umgås och uppleva naturen. 
Välkomna!

Med reservation för ändringar

PROGRAM

Tre toppar
Naturskön vandring med magnifik utsikt 
över Rättvik och Siljan. Unik flora, rikt fågel-
liv och spännande geologi kantar vår väg. 

Fredag 20/5

18.00

10.30

Pilgrimsmeditation, invigning
Reflekterande vandring. Låt dina inre tankar 
växa och ge dig energi eller koppla bort allt 
för att bara vara en stund.

I historiens fotspår
Kvällsvandring med historiska anor. Sträckan 
vi vandrar är kort, men historien lång. Här 
har allt från stridande dalkarlar, kung Gustaf 
Wasa till botanikern Carl von Linné vandrat.

19.00

Lördag 21/5

09.30

17.00

Söndag 22/5

07.30

Krogvandring
Kulinarisk vandring där vi bokstavligt talat 
vandrar mellan måltiderna. Fast vi befinner 
oss centralt vandrar vi nära naturen med 
Siljans glittrande vatten och skogens sus 
som effektfulla kulisser. 

Dalhallavandring
Vi följer en naturskön led längs vackra 
Enån. Här är naturen nära och bäverspåren 
många. Vi passerar genom härlig dalamiljö 
till det berömda kalkbrottet som kommit att 
bli en musikarena i världsklass - Dalhalla! 

Stavgång >> motion
För den morgonpigge finns möjlighet att 
följa med på en tidig power walk längs 
Siljans strand. Med raska fötter och stavar 
i hand vandrar vi tillsammans och njuter av 
den friska morgonen. 

Bysjön runt
Vandring i fridfull naturmiljö. Vandringen 
går över öppna marker, på mjuka natur-
stigar och längs vägar med gamla anor. Vi 
passerar dalatypiska fäbodar, vackra gärds-
gårdar och trolska skogstjärnar.


