
Upplevelser 
& evenemang 

ROCKDALE NATUR- OCH  
KULTURUPPLEVELSER
→ Porfyrmuseet. Se Dalarnas 
diamant och lär mer om 
porfyrens historia i Älvdalen. 
För aktuella öppettider, se 
hemsida.
→ Skärklitt fäbodcafé. Som-
maröppet fredag-söndag 
vecka 26–32. 
→ Vandring i kullors och kolares 
spår. Guidad tur längs Forn-
minnesstigen till Skinnarbo-
darna. 4 och 11 augusti, kl 13. 
→ Vandring i de häxanklagades  
fotspår. Onsdagar kl 17, vecka 
24–35. 
rockdale.se

RIVER VALLEY COUNTRYFESTIVAL 
I EVERTSBERG
30 juni – 2 juli. Sommarens 
härligaste festival på Bogg-
bergets festplats. Musik och 
uppträdanden, linedance, 
popup-butiker, foodtrucks 
och mycket mer. 
rivervalley.se

ÄLVDALENS MUSIK & MOTOR
Alltid vecka 32 och i år med 
ett fyra dagar långt program, 
fullmatat med aktiviteter och 
evenemang varje dag. För 
senaste uppdateringar, se  
Älvdalens Musik & Motor- 
festival på Facebook.
musikomotor.se

ROTS SKANS
→ 15 juni Café Slöjdstugan  
och sommarutställningen om 
Timmerhuskulturen öppnar.
→ 23 juni Rankbindning med 
musik och fika.
→ 24 juni Midsommarfirande
→ 21–22 juli Barnteaterdagar 
En del av barnteaterveckan i 
Dalarna. 
→ 27 juli Onsdagskväll, vis 
och poesikväll med Victoria 
Törnqvist.
→ 10 augusti Dräktmingel
FACEBOOK elfdalenshembygdsforening
FACEBOOK cafeslojdstugan

NO CONNECTION & NAVARDALEN 
WILDERNESS LODGE
Navardalen blir 100 procent 
skärmfri och en fristad från 
stress, jobb och distraktioner.  
Här kan du utforska din 
kreativitet, lekfullhet och inre 
barn. Hitta lugn, närvaro, 
äventyr, gemenskap och  
oförglömliga upplevelser. 
→ 2 juli Nyinvigning och  
öppning av Navardalen i  
No Connections regi.
→ 8 juli Caféet öppnar för 
sommaren.
Öppettider, program och 
senaste nytt på: 
no-connection.se

CAFÉ MÅNGSBODARNA 
Här serveras lättare maträtter 
som hembakad surdegstoast, 
sallad och korv. Till efterrätt 
finns en massa hembakat 
gofika eller glass.
Öppet vecka 27–31,  
onsdag-söndag kl 10-18. 

KAROLINAS BRUKSHÄSTAR
Sommarlovsaktiviteter för 
barn vecka 25–26. Under 
sommaren finns även möjlig-
het att boka tur med häst och 
vagn. Från 30 minuter, upp till 
1,5 timme med paus för fika. 
FACEBOOK karolinasbrukshastar

SPORTKULLAN
Just den här sommaren tar 
Sportkullan det lugnt, då 
bebis är på gång. Dock finns 
möjlighet att boka personlig 
tränare för löpning. Annars 
ser vi fram emot nästa som-
mar med alla deras roliga 
aktiviteter.
sportkullan.se

Bo bra

TRE BJÖRNAR VANDRARHEM
Vandrarhem i hemtrevlig 
miljö med fint renoverade 
rum i ett vackert gammalt hus 
med anor ifrån 1916. Här går 
det att boka riktigt hembakat 
gofika med Tini. De tar de 
även emot mindre grupper för 
mat/boende. 
svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-alvdalentre-bjornar-vandrarhem/

ÄLVDALENS HOTELL
Familjär atmosfär med många 
sköna miljöer, mitt i centrum. 
Håll utkik efter grillkvällar i 
sommar!
hotellalvdalen.se

ÅSENS VANDRARHEM UVBOET
Martin och Marita har precis 
tagit över vandrarhemmet 
och såhär första sommaren är 
det därför lugnt på aktivitets-
sidan. Planen är dock att den 
25 meter långa bassängen ska 
stå klar till sommaren. 
vandrarhemasen.stay.at

FILMPREMIÄR: PELLE SVANSLÖS 
PÅ ÄLVDALSKA. 
I början av september är det 
dags! Då är det premiär för 
den tecknade Pelle Svanslös- 
filmen som dubbats på  
älvdalska.  

Besök en fäbod  
i sommar

→ Dåråbergs fäbod. Öppet 
vecka 26–31: lör-sön kl 12-16. 
För mer info: Ann-Christin,  
070-512 80 51.
→ Brindbergs fäbodar. Öppet 
hela sommaren. För mer info: 
Kerstin, 070-620 66 35.
→ Hedbodarna. Öppet hela 
sommaren, till slutet av  
september.
→ Håltby.  FACEBOOK varanfabod

En aktiv sommar

SWEDEN RUNNERS 
Löpning för alla olika, från 
nybörjare till vältränade. 
I sommar både lopp och 
löparläger.
→ 18 juni Älvdalens  
Backyard Ultra mini
→ 2–3 juli Löparläger på  
Vasaloppsleden
swedenrunners.se

HITTAUT
För första gången arrangeras 
Hittaut i Älvdalen, vid Loka 
och skidstadion. Det är en 
gratis friskvårdsaktivitet där 
du med hjälp av karta (på 
papper eller i appen) ska 
finna checkpoints. Det är 
också ett enkelt och roligt sätt 
att få motion samtidigt som 
du upptäcker nya och vackra 
platser i din kommun. 
orientering.se/provapaaktiviteter/
hittaut

Händer i  
Älvdalen i sommar

________________________

På visitdalarna.se/alvdalen 
hittar du ännu mer av  
sommarens utbud. 
________________________


