


HEJ HEJ!

IK BEN KATRIEN!

In 2009 verhuisde ik naar Zweden en sindsdien

woon ik in een houten huis, midden in een bos,

vlak bij een meer.

 

Het had de verscheidenheid en schoonheid

van de Zweedse natuur kunnen zijn die me

destijds mijn koffers deed pakken om de

overtocht naar het hoge noorden te maken.

Want de natuur en ik, wij zijn beste maatjes.

 

Maar naast de natuur heb ik ook een boon voor

Joakim, de Zweedse vriend. Heel wat mooie

jaren geleden dook hij in Gent plots in mijn

gezichtsveld op. Had ik hem toen niet

aangesproken, leefde ik nu niet in een van de

mooiste en meest ongerepte landen van

Europa.

 

Wie me kent, weet dat ik een bezige bij ben. Ik

hou van reizen, creatief bezig zijn en

ondernemerschap. Deze drie geliefde

bezigheden hebben geleid naar een

drukbezochte blog (www.touchofsweden.net)

en webwinkel (www.theswedishgiftshop.com).

 

Je bent altijd welkom contact op te nemen!

Katrien

OVER DEZE ROUTEGIDS

Wie wil niet langs glinsterende meren,

bloemende weilanden en pittoreske

dorpjes rijden op weg naar zijn of haar

volgende bestemming?

 

Met die wens in gedachte maakte ik deze

gids met vijf wondermooie routes in

Dalarna. Aangevuld met 12 tips over wat te

doen en zien in Dalarna, vormt dit boekje

een mooie basis om je reis in of doorheen

Dalarna te plannen.

 

Heb je vrienden of kennissen die

binnenkort naar Zweden reizen en wil je

hen informeren over deze routegids? Leuk!

 

Bezorg hen via mail of sms de volgende

link:

https://touchofsweden.net/mooie-routes-

zweden

 

Ik hoop van harte dat deze routes mogen

bijdragen aan een geslaagde en

onvergetelijke vakantie in Dalarna.

 

Hartelijk dank  en een prettige tijd in

Zweden!

Ps: Hartelijk dank om deze gids niet digitaal of op papier aan vrienden of kennissen door te sturen. Het is onwettig (lees
achteraan meer over de auteursrechten op deze gids) en een miskenning van het harde werk dat ik aan de creatie ervan

heb besteed. Ja, elk kaartje heb ik zelf getekend. Deze gids kost slechts de prijs van een kopje thee. :)

Mail: katrien@touchofsweden.se - Facebook: Touch of Sweden - Pinterest: Touch of Sweden



ZWEDEN

DE ZWEEDSE
LANDSCHAPPEN

Vroeg in de middeleeuwen
werd Zweden ingedeeld in 25
verschillende landschappen.

Deze landschappen - waarvan
Dalarna er eentje is - zijn

gegroepeerd in drie
landsdelen: Götaland,
Svealand en Norrland.

 
Moderner zijn de 21 Zweedse
provincies die in tegenstelling

tot de landschappen een
bestuurlijke functie kennen.

 
Het zijn de landschappen die
in geografische, culturele en

toeristische context het vaakst
gebruikt worden. Vraag je een

Zweed waar z'n zomerhuisje
staat dan zal hij steevast

antwoorden met de naam van
het landschap.

NORRLAND

SVEALAND

GÖTALAND

FACTS AND FIGURES
Taal: Zweeds
Munt: Zweedse kroon
Tijdszone: UTC+1 en UTC+2
Hoofdstad: Stockholm
Oppervlakte: 450.295 km2
Inwoners: 9,9 miljoen
Bevolkingsdichtheid: 22/km2



DALARNA

FACTS AND FIGURES
Oppervlakte: 29.086 km2
Inwoners: 275.823
Bevolkingsdichtheid: 9,5/km2
Grootste meer: Siljan
Hoogste punt: Storvätteshågna - 1.204 m
Landschapsbloem: Grasklokje of blåklocka
Landschapsdier: Oehoe of berguv

SILJANSRINGEN
Het gebied rond het grote
meer Siljan is wondermooi en
werd 360 miljoen jaar geleden
gevormd door de inslag van
een meteoriet. De krater die
achterbleef wordt
Siljansringen genoemd, heeft
een diameter van ca. 60 km
en is daarmee de grootste
meteorietkrater van  Europa.

KOMMUNER
Dalarna is gelegen in het
landsdeel Svealand en
bestaat uit 15 kommuner of
gemeenten.



ZIEN EN
DOEN  To-do tips

MIJN T0-DO TIPS VOOR DALARNA

1. Breng een bezoek aan de Kopermijn in Falun - Unesco Werelderfgoed.

2. Boek een biljet voor een muziekvoorstelling in Dalhalla, een arene in een oude kalkgroeve.

3. Ga in Nusnäs kijken hoe de bekende dalapaardjes vervaardigd worden.

4. Maak een tussenstop in Tällberg voor een lunch of fika. Er zijn ook leuke winkeltjes!

5. Bezoek Lilla Hyttnäs in Sundborn - het prachtige huis van Carl en Karin Larsson.

6. Maak een boottocht op het meer Siljan. Dit kan vanuit Mora, Leksand of Rättvik.

7. Ontdek Njupeskär, Zwedens hoogste waterval - gelegen in het nationaal park Fulufjället.

8. Kuier rond in de Baroktuin Stabergs bergsmansgård - Unesco Werelderfgoed.

9. Tel de houten planken van de 628 meter lange steiger Långbryggan in Rättvik.

10. Neem tijdens een lunch of fika in Fryksås het weidse uitzicht over Siljansringen in je op.

11. Trek comfortabele schoenen aan en maak een natuurwandeling in de ravijnen in Säterdal.

12. Beklim de trappen van de uitzichtstoren Vidablick op de berg Hedsåsberget.

13. MIDZOMER VIEREN

Ben je eind juni in Dalarna? Dan kan je er een traditioneel midzomerfeest bijwonen. Op verschillende

plaatsen worden er zowel op vrijdagavond als zaterdag (van het weekend dichtstbij 21 juni) tal van

activiteiten georganiseerd. Informeer op de camping, B&B of het hotel waar je logeert wat er in de

buurt te doen is.

Een uitzondering is de viering in Mångberg waar men jaarlijks in juli, meer specifiek op zaterdag drie

weken na midzomer, een midzomerviering organiseert.

Deze gids is in eerste instantie een routegids met prachtige wegen
die je tijdens je vakantie in Dalarna met de auto of camper kan rijden.
Toch wil ik van de gelegenheid gebruiken om jou naast de routes ook

een tiental to-do tips mee te geven.
 

In het lijstje dat ik maakte kan je naast populaire plaatsen zoals de
dalapaardfabriek in Nusnäs, de kopermijn in Falun en het doprje

Tällberg ook minder gekende plaatsen zoals Fryksås, Hedsåsberget
en Säterdal terugvinden.

 
Beperk je echter niet tot deze lijst om je activiteiten in Dalarna te

plannen. Google er op los, leg je oor te luister bij de lokale bevolking
en durf eenmaal ter plaatse te improviseren. Volg bijvoorbeeld een

bordje met daarop Loppis of Antikmarknad en laat je verrassen.
 

Illustratie: Shortlife



1. Sälen - Mora

2. Skattungbyn - Gesunda

3. Kättbo - Vansbro

4. Tällberg - Bjursås

5. Husbyringen

ROUTE-OVERZICHT



1. SÄLEN - MORA
ca. 90 km



2. SKATTUNGBYN - GESUNDA
ca. 48 km



3. KÄTTBO - VANSBRO
ca. 45 km



4. TÄLLBERG - BJURSÅS
ca. 42 km



5. HUSBYRINGEN
ca. 60 km



Aansprakelijkheid en
auteursrechten

AANSPRAKELIJKHEID

Katrien Philips verleent u hierbij toegang tot deze gids en publiceert hier ter informatie teksten,

afbeeldingen, kaarten en andere materialen.

 

Ondanks de zorg en aandacht die Katrien aan de ontwikkeling van deze gids heeft gespendeerd, is het

mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Deze gids wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen

van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor de in deze gids opgenomen links naar websites of

diensten van derden kan de auteur nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze gids liggen bij Katrien Philips. Het is bijgevolg

verboden deze gids of een deel ervan digitaal of op papier te verspreiden, openbaar te maken of te

verveelvoudigen - in gelijk welke vorm.

 

Katrien toont een bijzondere appreciatie voor wie niet deze gids maar volgende link naar geïnteresseerden

doorstuurt zodat zij op een legale manier dit e-book kunnen aanschaffen: https://touchofsweden.net/mooie-

routes-zweden/ 

 

Heb je per toeval een niet-betaalde kopie van dit deze routegids in je bezit? Ook dan waardeert Katrien het

wanneer je via bovenstaande link jouw erkentelijkheid toont voor de tijd en inspanningen die zij leverde om

deze gids tot stand te brengen. De aankoopprijs voor deze gids bedraagt slechts de prijs van een kopje thee.

HEJDÅ!

Illustratie: Shortlife

CONTACT
Katrien Philips
katrien@touchofsweden.se
www.touchofsweden.net
www.theswedishgiftshop.com

SOCIALE MEDIA
Facebook: Touch of Sweden

Instagram: Touch of Sweden
Pinterest: Touch of Sweden

Twitter: Touch of Sweden


