
 

 

     

                

För dig som bor eller är besökare i Härjedalen finns flera möjligheter att nyttja Inlandsbanan i sommar.  
Tågen går varje dag  (11 juni till 19 augusti) och du  kan göra både kortare och längre turer.  
 
Vill du se dig omkring lite extra längs banan och i inlandet är ett tips att boka plats för din cykel samtidigt som du 
bokar din biljett på tåget. Eller tågluffa med Inlandsbanekortet. 
 
Längs Inlandsbanan finns något för dig som vill njuta och ta det lugnt, för dig som vill vara fysiskt aktiv och för 
dig som är intresserad av kultur, historia och god mat. 

Utflyktstips söder om Härjedalen 

FÅGELSJÖ 

• En trevlig dagstur: ta tåget som avgår från Sveg mitt på dagen och anländer i Fågelsjö 45 minuter senare. Det är 

tre kilometer att gå från stationen till gammelgården. Du har gott om tid att utforska den lilla byn i Orsa Finn-

mark. Ta en guidad tur i Fågelsjö gammelgård, Hälsingegården som utsetts till världsarv av UNESCO, och ta en 

gofika innan du hoppar på tåget norrut igen på eftermiddagen. 

• Vill du stanna en natt eller flera finns boendemöjligheter på STF vandrarhem/bed & breakfast. Det finns cykel, 

båt och kanot att hyra. 

• Är du ute efter friluftsliv? Hyr cykel på plats i Fågelsjö (av STF) eller ta med din egen på tåget. Cykla från Fågelsjö 

station till Hamra nationalpark och upptäck en av Sveriges äldsta nationalparker.  

 

 ORSA 

• Hyr stuga eller ta med tält, mys och bada på Orsa camping, en kilometer från järnvägsstationen. Där finns  

trampbåtar, kanoter och roddbåtar och en fin långgrund badstrand.   

• Orsayran, musik och fest invaderar gator och restauranger i Orsa på onsdagar under juli samt 1 augusti.  

•  Ta en buss till Rovdjursparken, i Orsa Grönklitt och titta på rovdjur från norra halvklotet. 

 

      MORA 

• Mora centrum är mysigt och har fina kaféer, restauranger och butiker att besöka. 

• Besök Zornmuseet och/eller ta en guidad tur om Vasaloppet från Vasaloppens hus. 

• Med utgångspunkt från Mora finns fina cykelturer, både enklare och mer avancerade och längre terrängturer, 

fina löpstigar, paddling, golf och mycket mer.  Besök www.moraoutdoor.se för tips och inspiration.  

 

 

 

Inlandsbanan med utgångspunkt i härliga Härjedalen 

http://www.moraoutdoor.se


 

 

 

25 juni till och med 19 augusti ansluter Inlandsbanans tåg i Mora med Tågab:s avgångar som tar dig  

vidare till bland annat Storfors, Grythyttan och Kristinehamn (du kan dessutom åka vidare till Göteborg). 

 

  

HÄLLEFORS 

• Det är promenadavstånd från stationen till naturreservatet Knuthöjdsmossen som har ett rikt fågelliv. 

• Vandra Silverleden, 65 kilometer med start och mål vid Hurtigtorpet, övernatta i vindskydd.  

• Hällefors kanotcenter hyr ut kanoter, ordnar med transport till valfri startplats, det går också att hyra cyklar där. 

Övernatta på vandrarhemmet.  

• Känner du dig extra äventyrlig utmana dig själv på äventyrsbanan vid Hällefors Herrgård, övernatta på         

       Herrgården (kvällsmat ingår i priset).  

 

VANSBRO 

Ta dig vidare från tågstationen i Leksand eller Borlänge till Vansbro, för resealternativ besök www.dalatrafik.se. 

• Tre kilometer från Vansbro finns station Dalasågen där kan du hyra dressin och transportera dig själv längs en 

vacker del av Inlandsbanan som nu inte är i drift för tågtrafik. Det finns olika paketerbjudanden med picknick-

korg, övernattning med mera.  

 

 GRYTHYTTAN 

• Besök den charmiga byn, ät gott och bo på Grythyttans Gästgivaregård, vida känd sedan Carl-Jan Granqvist   

räddade den från rivning. 

• Bo på Herrgården Grythyttan endera i herrgårdsbyggnaden eller på vandrarhemmet i annexet.    

 

 KRISTINEHAMN 

• Europas största insjöskärgård finns i Vänern och det finns 

flera sätt att ta sig ut på sjön: ta en tur med det  historiska 

fartyget Christine av Bro. Åk med turbåten Stöten till Vålön, 

där det finns två härliga sandstränder.  Därifrån kan du 

vandra till Kalvön och Sibberön.  

Åk med Bojorten, som användes som transportfartyg på de 

holländska kanalerna. 

• Vandra Järnleden, 30 km enkel väg, mellan Kristinehamn 

och Hytte. 

• Besök Sockerslottet chokladbutik, café och matservering, 

det finns också en hotelldel.  

 

 

Upptäck ännu mer av inlandet, för inspiration besök:  

www.inlandsbanan.se  

Boka resa och köp biljetter direkt på hemsidan  

eller ring bokningen  0771— 53 53 53 

http://www.inlandsbanan.se

