
Moraeus i Dalhalla är en helt ny och unik show helt 
anpassad för Dalhallas gigantiska scen. Kalle Mora-
eus med flera publiksuccéer tidigare återvänder nu 
under sommaren 2018 med en härlig föreställning 
tillsammans med sina fantastiska gäster och musi-
ker som Orsa Spelmän, sitt eget band och gästar-
tister som tex Tommy Körberg med flera. Dalhallas 
fantastiska förvandling från kalkbrott till opera- och 
musikscen samt duktiga artisters framträdanden 
är en alldeles oslagbar kombination! Denna nutida 
amfiteater med en förtrollade akustik måste upple-
vas på plats i Rättvik.

Dag 1. Hemorten - Mora
Från västkusten ställer vi färden mot Dalarna och vi 
stannar för kaffe- och måltidspauser utmed vägen. Vi 
bor och äter middag på Mora Parken hotell.

Dag 2. Mora och Dalhalla
En dag i Mora där vi kan välja fritt av Moras se-
värdheter som Vasaloppsmuseet, Mora kyrka eller 
kanske Zornmuseet. Vi tar en promenad, delvis längs 
Vasaloppsspåret mot centrum. På eftermiddagen gör 
vi en kortare rundtur i omgivningarna och passar på 
att se hur dalahästen tillverkas. Efter middagen tar vi 
oss till Dalhalla där den folkkäre Kalle Moraeus med 
vänner håller konsert i den unika miljön. Vi sitter 
på parkettplats utomhus i det gamla kalkbrottet, så 
kläder efter väder gäller. 

Dag 3. Mora - Hemorten
Efter den sena kvällen tar vi en lugn morgon innan 
vi påbörjar hemresan genom Värmland. Vi passerar 
välkända orter som Malung och Stöllet innan vi ser 
Frykensjöarna och dess vackra utsikt mellan Torsby 
och Sunne. På lämpliga platser tas pauser där det 
finns tillfälle att köpa mat/fika. 
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DETTA INGÅR:
• Bussresa

• Reseledare
•  Logi i dubbelrum

•  2 frukost
•  2 middagar

•  1 fika
•  Konsertbiljett

•  Entréer (Ev. entréer i 
Mora tillkommer)

AVGÅR: 
Varberg 07.00 Kinna, 

Borås 08.45.
Kungsbacka  - Göteborg 

07.00
 

TILLÄGG: 
Enkelrum: 690:-

Avbeställningsskydd: 120:-
Reseförsäkring: 175:-

3
dagar

3850
SEK


