
Stille meren, beboste heuvels en lieflijke dorpjes vol  

rode,houten huizen. De provincie Dalarna, in het midden  

van Zweden is mooi.Heel mooi. En wát een rust. 
Tekst: Liselotte Idema. Fotografie: Barbara Groen. 

ZEN IN 
ZWEDENIdeaal om even bij te tanken
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REIZEN

Eenmaal geland in Zweden wordt direct 
duidelijk dat het leven hier goed is. Goed, 
en vooral relaxed. Iedereen lijkt ontspan-
nen. De mensen praten rustig, zonder 
hun stem te verheffen, geen chaos of 
getoeter op de weg en niemand lijkt 
gehaast. Net onder het midden van het 
land ligt de provincie Dalarna. Dit is op 
en top Zweden, net als in de film. De na-
tuur is adembenemend mooi en je kunt 
er uren wandelen door de uitgestrekte 
bossen zonder iemand tegen te komen. 

Net een sprookje
De streek Dalarna ligt op ruim vier uur 
rijden van Stockholm, en staat vol met 
Falun-rode huizen. De mooiste huizen 
liggen in het sprookjesachtige dorpje 
Tällberg aan het Siljanmeer. Een echte 
dorpskern zoals wij die in Nederland 
kennen, vind je hier niet. Goed opletten 
dus, want in sommige huizen (ze zien 
er echt bijna allemaal hetzelfde uit, stuk 
voor stuk beeldig!) zit een winkeltje of  
hotel. De naam van de kenmerkende 
rode kleur komt trouwens niet uit de 
lucht vallen. Hij is afgeleid van de hoofd-
stad van Dalarna: Falun. Het rood werd 
in deze mijnstad gewonnen uit ertsafval.

Dalarna is Zweden 
zoals in de film

Tijdens de  

Midsummer-avonden in 

juni in Tällberg, worden 

gekostumeerde feesten 

georganiseerd. 
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Löppis
In veel kleine plaatsjes rond het Siljanmeer 
vind je geen winkelcentrum of winkelstra-
ten. Wie door het Zweedse landschap 
rijdt, merkt dat er langs de kant van de 
weg veel bordjes met ‘löppis’. In deze 
winkeltjes aan huis kan worden gesnuffeld 
tussen oude spullen van bewoners. Leuk! 

Zzzen
Het water van het Siljanmeer is rimpel-
loos, er staat amper wind en zelfs de 
vogels zijn hier te ontspannen om te 
zingen. Nul komma nul ruis dus en dat in 
combinatie met prachtige uitzichten over 
het groene heuvellandschap met hier en 
daar een huis.

Waanzinnig wandelland
Wat kun je allemaal doen in dit prach-
tige rustgevende gebied? Mountainbi-
ken door de bossen, zwemmen in het 
stille Siljanmeer of wandelen door de 
glooiende heuvels. Want in Dalarna zijn 
waanzinnige wandelpaden. Het boek 
Wandelen in Dalarna van Paul van Bo-
dengraven en Marco Barten staat vol 
met mooie tochten. Lang en kort, zwaar 
en minder zwaar, voor iedereen! Er zijn 
wel 21 routes uitgezet. In het boek wordt 
een 10 km lange wandeling vanuit Mora 
beschreven, die goed te doen is. Echte 
wandelfanaten kiezen voor het pad van-
uit Orsa: best pittig, maar erg mooi. 

De wandelroutes zijn 

te herkennen aan dit 

soort bordjes.
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REIZEN

Souvenir-tip: een 

handgemaakt Dalarna-

paard. In bijna elk dorp 

is wel een boetiekje 

met deze souvenirs. 

Op het menu: eland en vis
Dineren doen de meeste mensen hier in 
hotels. Het eten bij Quality Spa & Resort 
Dalecarlia is heel goed: een goed belegde, 
verse hamburger met knapperige frites, 
een steengoede caesar salade óf een uit-
gebreid diner. Begin met de elandcarpac-
cio en kies daarna een visgerecht. Let op: 
alcohol is nogal aan de prijs in Zweden. 
Een goed glas wijn kost al snel € 15,-. 
Quality Spa & Resort Dalecarlia 

Tällgardsgattu 21,Tällberg.

Plaatselijke kunstwerken
Dit is een streek van tradities. De beroem-
de rode huizen zijn niet de enige typische 
kenmerken van de streek. Minstens zo 
bekend zijn de houten Dalarna-paarden, 

die hier met de hand worden gemaakt. In 
het dorp Nusnäs staat een  fabriek, waar 
is te zien hoe de kunstwerkjes worden ge-
zaagd, geschuurd en geverfd. De paarden 
zijn natuurlijk ook te koop, in alle kleuren 
van de regenboog.
Grannas A. Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 

24, Nusnäs.

Designpaarden
Zin in wat meer mensen en gezellig-
heid? Ga dan naar Mora. In de winkel van 
Anna&Anders (geopend op afspraak) vind 
je designachtige creaties van het Dalarna-
paard. De straat Kyrkogatan loopt dwars 
door het plaatsje. Links en rechts zitten leu-
ke winkels en adresjes voor een koffiestop. 
Hamngatan 3, Mora. 

Zin om te winkelen?
Bezoek een ‘löppis’
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Plons!
Zweedse zomers zijn net als de zomers 
in Nederland: geen garantie op een 
strakblauwe lucht, maar de temperaturen 
zijn goed. En de zon gaat in juni en juli 
amper onder. Een traditie die eigenlijk 
niet overgeslagen mag worden, is een 
plons in het meer. De Zweden zijn er 
dol op, en als je je er eenmaal aan hebt 
gewaagd, snapt u waarom. Het is héél 
verfrissend. 

Eten aan het strand
Pal aan het meer in Rättvik ligt Sjövil-

lan, een goed restaurant met een te 
gek uitzicht. De perfecte plek voor een 
lunch(buffet) of een uitgebreid diner. 
Maar een kop koffie met iets zoets - daar 
houden de Zweden van - is hier ook te 
krijgen. Dit stukje van de provincie is echt 
een pareltje. Op de kleine strook zand 
naast het restaurant kan op een zonnige 
dag een handdoekje worden uitgeslagen. 
Kinderen dollen er op het strand en dan 
is er nog die lange brug waarboven gloei-
lampjes bungelen. Een toplocatie voor 
een zwoele zomeravond. Längbryggevägen 

20, Rättvik. www.visitsjovillan.se 

Neem een verfrissende
duik in het meer
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REIZEN

Zweden zijn gek op 

zoetigheid. Is het al tijd 

voor een koffiepauze? 

Let’s lunch
Een leuke plek voor lunch in Tällberg is 
Hantverk. In de zomermaanden (in Zwe-
den valt het hoogseizoen in de maanden 
juni en juli) kan hier in een soort binnen-
tuin worden geluncht. Er is een wijnbar, 
een ijskraam en een tuin vol kleine stoel-
tjes. In de lifestylewinkeltjes worden fijne 
Scandinavische kleding en spullen voor 
in huis verkocht. Vooral Valley Lifestyle 
heeft veel leuks. Hantverk, Tällberg. 

Zweedse safari
Zin in wild? Nee, niet om te eten, maar 
om te bekijken! Er leven elanden, beren, 
lynxen en wolven in het gebied. De die-
ren laten zich niet veel zien. Toch wild 
spotten? Ga dan op Moose Safari. In 
mei, juli en augustus worden ‘s avonds 
hike-tochten georganiseerd. Kijk op 
www.wildsweden.com/dalarna voor 
meer informatie.
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Buro Scanbrit heeft in samenwerking met 
Libelle een prachtige trip naar Zweden samen-
gesteld. U verblijft in Dalarna, een provincie 
die bekendstaat om de Zweedse tradities. De 
streek is een echte wandelbestemming. Bij de 
boeking ontvangt u dan ook de gids ‘Wande-
len in Dalarna’. De reis is zo opgebouwd dat u 
een dag kunt wandelen en de andere dag de 
omgeving per auto kunt verkennen! 

Libelle-programma 
Dag 1: Overtocht Kiel-Göteborg met Stena 
Line. Overnachting aan boord. Dag 2 t/m 5: 
Tällberg, Hotel Dalecarlia. Ca. 472 km, 4 over-
nachtingen. Hotel Dalecarlia ligt in het centrum 
van Dalarna, op een heuvel met uitzicht op het 
Siljanmeer. De prachtige, groene omgeving 
is het hele jaar door adembenemend. Vanuit 
Tällberg is een stadswandeling mogelijk door 
Rättvik, een wandeling door het boerenland en 
over de heuvels bij Leksand of over het eiland 

Sollerön. Dag 6 t/m 8: Malung, Hotel Värds-
huset Lugnet. Ca. 118 km, 3 overnachtingen. 
Vanuit Tällberg vertrekt u richting Malung. U 
verblijft in het Värdhuset Lugnet. Dit is een 
mooi, oud familiehotel aan de brede rivier de 
Västerdalälven, op ca. 8 km van Malung. Van 
hieruit verkent u het prachtige Dalarna. Vanuit 
Malung kan een wandeling worden gemaakt 
over stuwwallen, door het bos en langs de 
rivier Västerdalälven bij Yttermalung en langs 
het oude spoor en de rivier bij Vansbro. Dag 
9: Overtocht Göteborg-Kiel met Stena Line. 
Ca. 415 km. Overnachting aan boord. Dag 10: 
Terugreis Nederland.

Inbegrepen
Retourovertocht Kiel-Göteborg met Stena Line 
voor 1 auto (max. 2 m hoog en 6 m lang) en 
max. 2 inzittenden * verblijf aan boord in
een 2-persoonsbinnenhut met stapelbed 
• 7 nachten verblijf in een kamer met bad 
en/of douche en toilet volgens programma 
o.b.v. logies en ontbijt • reisbeschrijving • 
wegenkaart • het boek ‘Wandelen in Dalarna’.

Exclusief
Maaltijden aan boord van Stena Line • evt. 
brandstoftoeslag • toeslag 1-persoonsgebruik 
van kamer, auto en hut op aanvraag • tol en 
evt. veerdiensten • reserveringskosten à € 27,- 
per boeking • (doorlopende) reis en/of annule-
ringsverzekering • bijdrage calamiteitenfonds à 
€ 2,50 per boeking van max. 9 personen.

Prijzen 
15-23 mei 2015 € 625,- 
24-31 mei 2015 € 639,- 
01 juni-23 augustus 2015 € 655,- 
24-31 augustus 2015 € 639,-

Toeslag: 
€ 15,- p.p.p.n. bij verblijf in Quality Spa & 
Resort Hotel Dalecarlia in de periode do-za 
29/06-02/08 en wo-za 03/08-30/09. 
Toeslag 1-pk op aanvraag. Aankomst is 
dagelijks mogelijk.

Informatie en reserveren
Voor meer informatie en reserveringen belt u 
met Buro Scanbrit: 020-462 10 40 of gaat u 
naar www.libelle.nl/reizen. Reserveren kan met 
de code sehrlibe. Op dit arrangement zijn de 
ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. 

VANAF  

€ 625,-  
P.P.

Libelleaanbieding

 WE KOMEN ERAAN!
ZWEDEN 

10-daagse hotelreis inclusief overtocht 
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