Spa matka Tällbergiin
29 – 31 / 3 2022
Kahden vuoden ajan olemme vierailleet uusissa kylpylöissä. Kahdessa kylpylässä Suomessa ja
kolmesti Ruotsissa. Nyt oli vuorossa Siljan järven rannalla oleva pieni kylä, Tällberg, jossa on
useampiakin kylpylähotelleita. Kirjakerhostamme saimme mukaan kahdeksan henkisen ryhmän.

Kuva: Insjö, Claes Olssonin kauppakeskus. Raili Lusua, Liisa Väliviita, Sofia Hoffrén, Silja
Tuuhea, Raili Alari, Tauno Alari ja Aira Saavalainen.
Lähdimme Västeråsista jo ennen kymmentä ajelemaan kohti
Ludvikaa, missä pidimme kahvitauon keskustan
tavaratalossa.
Matka jatkui Borlängen kautta Insjön kylään, missä
Maailman kuulu rihkamakauppias pitää pesää, koska se on
hänen kotikaupunki.
Sitten vain joen yli ja olimmekin Leksandin kuululla
näkkileipätehtaalla, jossa teimme ostoksia tulevaisuuden
varalle. Ilmastointiaukosta tuli mieluisat tuoreen leivän
tuoksut.
Muutama kilometri taas ja löysimme hienon ravintolan
aivan torin reunalta. Meidät syötettiin oikein kunnolla
monilla ruokalajeilla. Lopuksi tyttö toi vielä kahvit
pikkukakuilla. Kylläisinä ahtauduimme autoihin ja
köröttelimme loppumatkan Tällbergiin, jossa asetuimme
Gyllene Hornet hotelliin.

Silja ja Aira tutkivat kännykkää

Kevätaurinko lämmitti hotellin kattoa ja
jääpuikot riippuivat taiteellisina melkein
maahan asti eteläisellä rinteellä.

Toivo tutkii näkkärin valmistusta Leksandin
leipätehtaalla.

Toivo kellui altaassa jo muutama minuutti
hotelliin saapumisesta.

Illanistujaisissa meillä oli vapaa kattaus ja omankäden oikeudet, koska tarjoilijat ja muutkin
henkilökunnasta lopettivat työnsä ajoissa.
Tarjolla oli tuoreita mansikoita, isomäärä erilaisia juustoja, tummia oliiveja, juustokeksejä,
monenlaiset pikkunäkkileivät juustojen alusiksi, Miedot ciiterit, oluet ja tietenkin viinit.

Seuraava päivä meni käsittelypöydällä pyöriessä, kun kaikki
kahdeksan muokattiin pehmeiksi ja sileiksi. Käsiteltiin päätä,
naamaa, varvasta ja kaikkea siltä välin.

Juhla illallista nautittiin oikein ajan kanssa.
Kolme ruokalajia oli sopiva määrä ja kaikki
makuhermot olivat tyytyväisiä.

Uima-allas oli 20 metriä pitkä,
saunat suuret ja spa osasto
rauhallinen kahden hoitajan
aherruspaikka.

Kaikki raaka-aineet olivat Siljan järvestä taikka
sen lähiympäristöstä.

Falunissa vaelsimme keskustaa ympäri ja saavuimme
tuomiokirkkoon torin laidalla

Engelbrekt Engelbrektsson

Tällbergistä lähdimme aamiaisen ja uintikierroksen jälkeen.
Toivo ehti käydä uimassa viidesti visiitin aikana. Toisilta jäi
vähemmälle, vaikka saunat houkuttelivatkin lämmöllään.
Saavuimme Faalunin keskustaan torstaina puolilta päivin.
Tutustuimme torin ympäristöön ja kirkon sisätiloihin.
Matka jatkui kaakkoon Hedemoran ohi tien montussa olevaan
ravintolaan. Siellä henkilökunta palveli meitä parhaaansa
mukaan ja ruoka maistui.
Tyytyväisinä palasimme kotiin suunnittelemaan seuraavaa
reissua.

Terveisiä Dalarista Siljajärven rannalta
Lasten puu-urut

Muistellaan, maistellaan
ja lähdetään taas uusiin
seikkailuihin mukaan.

Falun kirkko

Toivo Hoffrén

Toivo vedessä

