
 
Tällberg 4 - 8 september 2019 

 
 

 
First Hotel Gyllene Hornet 
Vi bor på mysiga First Hotel Gyllene Hornet som ligger på en vacker sluttning med utsikt mot sjön Siljan. 

Alla rum har fri Wi-Fi, dusch och wc, hårtork, skrivbord, sköna sängar, platt-TV och telefon. På hotellet 

finns en stor varm inomhuspool, spa, minigym och många mysiga vrår för relax och avkoppling. 

 
Detta ingår i grundpriset 5 490 kr/person: 
 

• Boende 4 nätter på First Hotel Gyllene Hornet (del i dubbelrum) 

• Logi med 4 frukostar, 4 middagar, 4 lunchpaket 

• Fri tillgång till kaffe/te samt frukt 

• 3 vandringar med 2 valbara nivåer  

• Halvdagsutflykt ”Kultur i Dalarna”. Vi lämnar Tällberg med buss för att få uppleva Dalarnas 

fantastiska kulturarv.  

• Yoga & Chiball  

• Vattengympa 

• Föredrag & matpresentation 

• Trubadurafton 

 
Möjliga tillägg: 
 

• Enkelrumstillägg:              950 kr 

• Kyrkbåtsrodd. Föranmälan krävs (minst 15 deltagare, max 20). Betalas på plats.              300 kr 

Förr i tiden användes ofta båtarna som färdmedel till kyrkan. Numera är kyrkbåtsrodd                  

en idrott inom roddsporten. Här får du chans att ge dig ut på Siljan för en rolig upplevelse. 

• Behandlingar (ansikte, fötter, massage & kurbad). Bokas & betalas på plats.  

 

Vänligen uppge vid bokningen om du har speciella handikapp, svårt att gå i trappor eller annat 

önskemål (ej garanti).  
 

På ankomstdagen är du välkommen att checka in från klockan 15.00. Anländer du tidigare går det bra att 

lämna ditt bagage på hotellet.  

Klockan 18.00 serveras middag och efter middagen håller vi ett välkomstmöte. 

På avresedagen sker utcheckning senast klockan 11.00. 

 
Du ordnar själv din resa till Tällberg och dit tar du dig enklast med bil eller tåg/buss.  

För bästa alternativ med tåg/buss rekommenderar vi att boka via SJ (www.sj.se), vi hämtar dig vid 

stationen i Tällberg vid in- och utcheckningstider.  

Vägbeskrivning med bil kommer tillsammans med din bokning. Finns också på vår hemsida.  

 
 

Hör av dig om du har frågor om resan, vi hjälper dig gärna! 

 

 

För fullständiga bokningsvillkor se www.halsoresor.se  

OBS! Resan inkluderar ej avbeställningsskydd. Vi rekommenderar att avbeställningsskydd betalas via 
hemförsäkringen alternativt att det ingår om betalning sker från konto med anslutet betalkort. Kontrollera 
med banken att ditt kort har denna förmån när en sådan betalning görs. Det är tyvärr inte möjligt att betala 

med betalkort direkt till oss. 

 
 

Boka din resa på www.halsoresor.se eller ring 08-775 00 57 
Du kan också mejla till info@halsoresor.se 

Telefontid: måndag – torsdag 09.00 – 15.00 

http://www.sj.se/
http://www.halsoresor.se/
http://www.halsoresor.se/

