
En unik resa till en ovanligt vacker Dalabygd, genuin och oexploaterad långt bort-
om allfarvägarna. Dala-Floda ligger naturskönt invid Dalälven och är känd för 
sina unika hängbroar som Tomas Tranströmer diktat om. Andra veckan i augusti 
2018 ger Dala-Floda sin 8.e operafest som har uppmärksammats internationellt. 
Professionella operasångare av högsta klass uppträder i en stolt och engagerad 
bygd. Vår reseledare är artisten och auktoriserade guiden Linnéa Sallay. 

DALA-FLODA OPERAFESTIVAL
 - den lilla festivalen med det stora hjärtat

DAG 1 STOCKHOLM - DALA-FLODA
Lunch i Fagersta samt besök på Väst-
anfors Hembygdsgård. I Dala-Floda får 
vi en guidad visning av Wålstedts Gård 
med en lång historia inom ulltillverk-
ning – ett smultronställe för textil, hant-
verk och design. Här tillverkas garner i 
regnbågens alla färger åt våra främsta 
textilkonstnärer, man bedriver ekologisk 
grönsaksodling, gårdsbutik och mycket 
mer. Vi bor på Dala-Floda Värdshus, vack-
ert beläget invid Flosjön. Värdshuset har 
ekologisk profil och är omnämnt i White 
Guide. Efter en god 2-rättersmiddag tar 
bussen oss till Folkets Park för kvällens 
operaföreställning. Aktuell opera 2018 
kommer att annonseras i november 
2017. Man utlovar en operaklassiker med 
folkloristiska inslag och prunkande dräk-
ter enligt senaste succén, Carmen som 
”Uggle-Carin”. Bland solisterna hör vi bl. 
a tenor Mathias Zachariassen med solist-
uppdrag på Metropolitan, Wiener Staats-
oper, nu aktuell i Folkoperans Turandot 
och den strålande sopranen Paulina Pfe-
iffer med många roller från bl a Kungliga 
Operan. Efter föreställningen färdas vi 
den korta vägen tillbaka till värdshuset 
med möjlighet till vickning. Under den 
sena kvällen väntar en magisk, musika-
lisk överraskning från Flosjön. (L, M)

DAG 2: DALAKULTUR & HEMRESA
Efter frukost möter vi några lokala person-
ligheter, Christina Hallpers presenterar den 
färggranna sockendräkten. Flodadräkten 
betraktas som en av Sveriges vackraste 
med blommor i starka färger och det unika 
broderiet ”påsöm”. I samband med presen-
tationen finns möjlighet till förmiddagsfika. 
Därefter träffar vi Gossas Sven-Olov som på 
klingande Flomål guidar oss via buss upp 
till Älgberget. Han berättar den spännande 
historien om denna plats där norska mot-
ståndsmän och sabotörer utbildades under 
andra världskriget. Allt under stort hemlig-
hetsmakeri! Vi besöker även en av de äldsta 
fäbodarna i trakten och får veta hur kullornas 
liv såg ut.  Lunch på gemytliga Dala-Floda 
Bistro som serverar hemlagat med grönsa-
ker från Wålstedts gård. Bistron ligger precis 
invid Västerdalälven med en av de sevärda 
hängbroarna. Intill ligger också vackra Dala-
Floda kyrka där vi efter måltiden får njuta av 
en underbar operakonsert med festivalens 
operasolister. Därtill hör vi festivalens grun-
dare och konstnärliga ledare – den fram-
stående sopranen Anna Eklund Tarantino, 
tidigare även konstnärlig ledare för ”Musik 
på Slottet” i Stockholm.  På hemvägen stan-
nar vi till för en bensträckare och en frivillig 
kvällssmörgås. Linnéa hälsar dig varmt väl-
kommen till denna unika resa fylld av musik, 
värme och gemenskap! (F, L)

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

FAKTA
PRIS 3 950 KR
RESLÄNGD 2 DAGAR
AVRESA 8 & 11 AUG 2018
I PRISET INGÅR:
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Bussresa enligt program
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher & en 2-rättersmiddag
•  Operaföreställning 
•  Kyrkokonsert
•  Guidad visning Wålstedts Ullspinneri
•  Visning Dala-Floda Sockendräkt
•  Guidad tur till Älgberget samt fäbod
•  Linnéa Sallay, guidning, sång & fiol

TILLÄGG 
Enkelrum               100 kr

PRELIMINÄRA TIDER:
Avresa Stockholm City  kl. 07.45
Åter Stockholm City ca  kl. 20.00

HOTELL
Dala Floda Värdshus
http://www.dalafloda-vardshus.se
Vi reserverar oss för förändringar utom vår kontroll.

Linnéa Sallay
Operasångerska & Violinist med gedigen musikutbildning.  De-
but på Kungl Operan som Cherubin i Figaros Bröllop. Uppträder 
numera inom fler genrer med sin fiol. Aktiv som reseledare och 
guide sedan många år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide.


