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Information
Län: Dalarna
Kommun: Falun
Kategorier: Museer
Position: 60.6506,15.7762

Kontaktuppgifter
Tel: 023-60053
E-post: info@carllarsson.se
Hemsida: https://www.carllarsson.se/
Facebook: https://www.facebook.com/CarlLarssonGarden/

Beskrivning
Välkommen hem till
superkändisarna Carl och Karin Larsson

Vi har nu försiktigt öppnat Carl Larsson-gården för guidade
visningar.
Grupperna kommer att begränsas till små grupper.
Alla våra guider bär visir under den guidade turen. 

Vi ber er dock att stanna hemma om ni har förkylningssymtom,
är det minsta sjuk eller om ni nyligen har varit i kontakt med
någon som misstänks vara smittad av Covid-19.

Lilla Hyttnäs har följt släkten Larsson genom generationer och
förvaltas av Carl och Karin Larssons släktförening.
Släktföreningen arbetar för att bevara gården som ett hem och
behålla Carl och Karins verk levande.

Under den guidade turen i huset får du veta mer om det
världsberömda konstnärsparet och deras bullriga liv. Boka gärna
din visning här på webbplatsen!

På Carl Larsson-gården hittar du också en butik med noga utvald
formgivning direkt från gården. Genom att köpa produkter från
butiken är du med och bidrar till att bevara detta unika kulturarv
för kommande generationer. Stort tack!

Välkommen att avnjuta en genuin matupplevelse på Hyttstugan i
vackra Sundborn med Carl Larsson-gården som närmaste
granne. Här ligger fokus på närproducerade och lokalodlade
råvaror av högsta kvalitet, du bjuds på rustika rätter med äkta
smak av Dalarna. Buffén serveras klassiskt, det kalla ska komma
före det varma och avslutas med en härlig dessertbuffé.
Välkommen att ta del av världsarvet!

Välkommen till oss

Priser
Besök vår hemsida för mer information

Öppettider
Besök vår hemsida för mer information
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