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Följ med oss till vackra Härjedalen, Sveriges minsta landskap sett till befolkningsmängden. Vi får uppleva vacker natur, 
färggranna höstfärger, en tur på Sveriges högst belägna landsväg samt ett enastående besök i den lilla bergsstaden Röros  
i Norge, som finns med på UNESCOs lista över världsarv.

Dag 1  Hemorten – Funäsdalen
Vi lutar oss bekvämt tillbaka i bussens sköna 
säten och sätter kurs mot Hälsingland och 
åker utmed den vackra älven Ljusnan, förbi 
Järvsö och Ljusdal till Älvros, där vi gör ett 
besök i den gamla kyrkan med sin fantastiska 
inredning från 1700talet  Vi passerar Hede 
och blickar ut mot Sonfjällets National park 
från 1909, då området var ett stort björnfäste 
och numera är Sveriges björn tätaste om rå
den  Här finns också en handfull myskoxar 
kvar sedan de flyttade in från vårt grannland 
i väster 1972  Vi gör ett besök i det unika 
myskoxhägnet utanför Tännäs, här får vi se 
myskoxar i sin naturliga miljö, innan vi sen 
eftermiddag är framme i Funäsdalen där vi 
ska bo på Hotell Funäsdalen, beläget mitt 
i byn  I restaurangen kan du njuta av den 
vackra utsikten över Funäsdalssjön, i den 
mysiga loungen kan du sitta ner framför 
 brasan och i relaxavdelningen finns bastu 
och pool  [ 50 mil ]

Dag 2  Flatruet, Ljungdalen,  
Mittådalen och Bruksvallarna
Frukost och en kort promenad till Härjeda
lens Fjällmuseum, ett museum där enastå
ende samlingar visas i vackra och roliga 
utställningar  Ett museum om fjällbönder, 
samer och bruksarbetare  Museibyggnaden 
smyger sig mjukt intill det mäktiga Funäs
dalsberget med sin säregna Härjedalsstil  
Allt tack vare en framsynt handlare som 

redan 1894 lade grunden till samlingarna  
Vi fortsätter med bussen upp på Flatruet – 
Sveriges högst belägna väg som går över en 
kalfjällsplatå på 975 m ö h  På minnesstenen 
ser vi att vägen invigdes den 11 juli 1938  
Den milsvida utsikten beundras med det 
mäktiga fjällmassivet Helags i blickpunkten, 
där toppen mäter 1 797 m ö h  och är högst 
i Sverige söder om Polcirkeln  Vi stannar till 
vid Renhornets hemslöjd i Mittådalen och 
 kommer fram till Gammelgården i Ljung
dalen, den konstnärlige bondsonen Jöns 
Ljungberg (1736–1818) hem och numera 
museum  Här får vi avnjuta Sveriges kanske 
godaste våfflor med kaffe   Vi får även tillfälle 
att göra ett besök i den omtyckta Hantverks
gården innan det är dags att vända kosan 
mot Bruksvallarna  Mitt i hjärtat av Bruks
vallarna ligger Vävstugan Design  En design 
och inredningsbutik  I butiken hittar du allt 
från inredningsprodukter och presenter till 
lokalt producerade praliner  Åter till hotellet 
för en stunds vila före middagen  [ 11 mil ]

Dag 3  Röros
Frukost och avfärd förbi Tänndalen och 
Fjällnäs till norska gränsen och vidare till 
Röros  Hela centrala staden (Bergstaden) är 
upptagen på UNESCO:s lista över världens 
kulturarv och en promenad i Bergstaden ger 
känslan av att komma hundratals år tillbaka 
i tiden! Under mer än 300 år, från mitten av 
1600talet, levde Röros av sina stora koppar

gruvor  Röros var under en tid en av Europas 
viktigaste orter för just kopparframställning  
Shopping och lunch hinner vi också med 
innan vi åter styr kosan tillbaka till Funäs
dalen för en tur med den nya gondolliften 
upp på det 977 meter höga fjället  Här kan vi 
slå oss ner och dricka vårt eftermiddagsfika 
innan vi åker ner i vår egen takt till hotellet 
för lite avkoppling före middagen  

Dag 4  Funäsdalen – Uppsala
Frukost och avgång söderut till Sveg där vi 
viker av på Inlandsvägen som går söderut 
mot Dalarna  Vi åker via Noppikoski och Orsa 
till Mora  Vi fortsätter utmed vackra Siljan 
förbi Leksand tillbaka till våra respektive 
hemorter  [ 51 mil ] 

Höstresa i färgprakt 

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 17 september, 4 dagar

PRIS: 5 450  kr

I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbel
rum, tre frukost, våfflor och kaffe dag 2, 
utflykter enligt program, inträde till Fjäll
museét, Tur med Gondolen, inträde till 
Myskox centret i Tännäs, Gammelgården i 
Ljungdalen, reseledare  

TILLVAL / PERSON: Enkelrum 900 kr

HOTELL: Hotell Funäsdalen

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18

Funäsdalen




