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Information
Län: Dalarna
Kommun: Mora
Kategorier: Upplevelser, Nöjen och nöjesfält
Position: 60.8795,14.5178

Kontaktuppgifter
Tel: 0250-28770
E-post: info@tomteland.se
Hemsida: http://www.tomteland.se
Facebook: https://www.facebook.com/SagolandetTomteland

Beskrivning
<b>Sagolandet Tomteland</b>

 Tomteland är ett riktigt sagoland som ligger vackert inramat i
naturen på Gesundaberget strax utanför Mora.

Här bland skogar, sjöar och vattenfall ligger Tomtens lilla by och
trollens rike, Huldrans och älvornas marker, Skogstomtebyn och
många andra mystiska platser som du hittills bara besökt i
sagorna.
Här finns även Älgen Hälges hem ´Hälgeland´ som du finner
sommartid på Tomteland.
Observera att Hälgeland håller stängt under vintersäsongen pga
säkerheten då det blir halt i backar och snår.

Men här är allt på riktigt och vad som helst kan hända. Var så
säker på att det gör det också!

I skogarna lurar trollen, skogstomtarna smyger bakom lingonriset
och mellan träden dansar älvorna. Häxan och Sagofén älskar att
busa med alla barn. Bli inte heller förvånad om du stöter ihop med
snögubben dusty eller den snälla draken Gottfrid.

Ja, i sagolandet Tomteland har du aldrig en lugn stund, här
händer spännande saker mest hela tiden. Förutom all teater och
äventyr på scener och i skogarna kring Tomteland finns en massa
häftiga saker att göra och upptäcka på egen hand. Trollens
mystiska hus t.ex., de söta trollungarna, fisket i Aurorasjön,
hopptältet, djuren och mycket mer.

Och du, glöm inte önskelistan till Tomten! Honom kommer du
säkerligen att träffa på under ditt besök.

Så ta någon hårt i handen och stig in i en värld fylld av fantasi, av
trolldom och magi.

Priser
Besök vår hemsida för mer information

Vägbeskrivning
Tomteland ligger i Gesunda ca 1,5 mil utanför Mora. Bäst tar du
dig hit med bil, till Mora kan du åka med bl.a. tåg, flyg och buss,
för att sedan ta dig sista biten med buss, taxi eller bil. Vår adress
är:
Sagolandet Tomteland
Gesundabergsvägen 80



Koordinater:
Latitud: 60.8288, Longitud: 14.4909
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