
Summer Camp 2022 - Ha roligt i Falun - tips från experten!

Det här kan du göra på Lugnet: 
Lugnets skidstadion: asfaltsbanor för inlines, rullskidor och cykel. Gratis för alla under 26 år
Utebad med 50 m-bassäng med vattenrutschkanor: 7-20 år 25 kr, vuxna 70 kr, pensionär 35 kr
Bergbana upp till hoppbackarna: dagkort vuxna 150 kr, pensionär 100 kr. Biljetter löses online (valj 
Utomhusarenan/Bergbana)
Hisstur i hopptornet 55 m: Vidunderlig utsikt och fint skidmuseum. Kostnad? 
Cykelleder och downhill: fritt för alla under 26 år! Cykelkort/asfaltsbana dagkort vuxna 100 kr, 
pensionärer 60 kr. Biljetter löses online (Välj Utomhusarenan/Cykelleder/dagkort)
Discgolfbana 18 hål 67-227 m: gratis för alla!
Äventyrsminigolf vid campingen: 40 kr för barn och 65 kr för vuxna
Skyttepaviljongen mat & café: längst upp i skidstadion, öppet dagligen
Motionsleder i VM-terrängen är märkta i olika färger beroende på längd. Kartor för nedladdning finns
här.
Jungfrubergsspåret: trevligt motionsspår runt det mytiska berget
VM-spåren med Mördarbacken: testa backarna som världseliten på skidor åker varje vinter!

Se Världsarvet Falun!
Falu gruva och Gruvmuseum: öppet varje dag. Underjordspaket, vuxen 260 kr, barn 120 kr, familj 
670 kr. Ovanjordspaket (gruvmuseum, byggnader), vuxen 120 kr, barn 70 kr, familj 340 kr. 
Stadsvandra i Falun!, en av landets märkligaste städer. De viktigaste 150 byggnaderna är skyltade. 
Vi kommer att erbjuda en gratis kvällsvandring i Falun för Summer Camp någon av dagarna!
Dalarnas museum vid Hälsingtorget: Ett av Sveriges största och mest besökta länsmuseer! Folkkonst,
sockendräkter, Falugrafikerna, Dalakonst, Dalarnas kulturhistoria.
Stora Kopparbergs kyrka: Bergsmännens påkostade kyrka från 1470-talet i nordtysk gotik med 
många medeltida skulpturer.
Kristine kyrka vid Stora Torget: En av Sveriges vackraste och mest påkostade renässanskyrkor från 
1640-1650-talet med en överdådig inredning i praktfull barock.
Gamla Staberg: Den bäst bevarade av de gamla bergsmansgårdarna i Världsarvet Falun med 
välbevarad barockträdgård, karolinska byggnader, restaurang och café.
Linnés bröllopsstuga på Svedens gård: Här i den vackra salen stod Carl Linnaeus bröllopsfest med 
bergsmansdottern Sara Lisa Moraea 1739. Prevetet (dasset) från 1694 finns kvar och en linnéansk 
trädgård har återskapats. 
Carl Larssongården i Sundborn: Carl och Karin Larssons världsberömda konstnärshem visas för 
allmänheten varje dag. Souvernirshop, konstutställningar, restaurang och café m.m.
Vattnets väg till gruvan: Vandra på 30 km av stigar i vattenlederna nordväst om Falu gruva. Ett 30-
tal informationsskyltar berättar om historien och tekniken och ännu fler skyltar finns om växter och 
fåglar i Sveriges äldsta vattenledningssystem.
Ta en cykeltur runt sjöarna Varpan, Hosjön eller Runn och upplev det märkliga 
bergsmanslandskapet, vacker natur, fina badplatser, trivsamma serveringar m.m.

Äventyrliga upplevelser!
Främby Hallar med Sveriges enda cykelvelodrom, gym, golfsimulatorer, klätterhallar m.m.!
Falu Vildvattenpark med möjlighet att prova på forspaddling under kontrollerade former!

Golfspelare?
Samuelsdals golfbana ligger bara ett par km från centrum, vid bergmästarens lantliga herrgård 2 km 
söder om Falu gruva. 18 hål med två varierade slingor och övningsranger.

Härliga badställen!
Roxnäs udde vid Hälsinggården i Runn!
Stångtjärnsbadet 2 km väster om Falun!
Kålgårdsbadet i Östanforsdammen norr om centrum i Falun!
Bojsen beach strax intill Räddningsstationen vid sjön Varpan!
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