Dalhallarundan - Beskrivning sevärdheter längs cykelleden
Långbryggan – 628 meter lång. Nyinvigdes 1992 efter en storrenovering där allmänhet och
företag erbjöds köpa plankor (totalt 2938 st) med sitt namn ingraverat. Tilläggsplats för M/S
Gustaf Wasa.
Kyrkudden - med Rättviks kyrka, Wasamonumentet, kyrkstallarna och Stiernhööksmonumentet.
Rättviks golfbana – 18-håls park- och skogsbana. Dalarnas äldsta, invigdes den 27 maj 1959
av Prins Bertil.
Rättviks travbana – Dalatravet Rättvik arrangerar ett tjugotal tävlingsdagar per år.
Sagohästen Ego Boy, som vann Elitloppet 1973, ligger begravd i vinnarcirkeln på travbanan
och hedras varje år i ett Gulddivisionslopp, Ego Boys Minne.
Sätra – fin vy och genuin dalabymiljö.
Kalkbanan – här fanns det en smalspårig järnväg som fraktade kalk från kalkbrotten till
Åkernäsviken.
Leden passerar Dalkarlsvägen som är ett system av stigar och vägar som leder från övre
Dalarna ned mot Mälardalen och Stockholm. Dalkarlsvägen har etablerats genom de
säsongsvisa vandringar, herrarbetsvandringar, som från 1500-talet och fram till början av
1900-talet var en viktig del av Dalarnas folkhushåll.
Solgårdskrogen – restaurang i genuin dalagård med egen odling. Lokala råvaror, säsonger
och relationer direkt till producenter styr vilka rätter som hamnar på menyn.
Nittsjö Keramik – ett av Sveriges äldsta hantverksföretag som intar en topposition inom
landets keramiska konstindustri.
Naturreservat Amtjärnsbrottet – nedlagt kalkstensbrott med en unik fossilrikedom från
kambrosilurtiden.
Fin vy mot Rättviksbacken och Vidablick.
Naturminne Skålberget – ”mini-Dalhalla”. Ett fridlyst nedlagt kalkstensbrott där de
geologiska lagren i den frilagda berggrunden innefattar bland annat två nivåer av ljus ren
kalksten som benämns Kullsbergs respektive Boda kalksten. Kalkugn. Info om Siljansringen.
Dalhalla – utomhusarena för konsert- och operauppföranden i det nedlagda kalkstensbrottet
Draggängarna, där brytningen upphörde 1990. Under ett femtiotal år sprängde och grävde
man fram det som nu blivit förutsättningen för Dalhalla; en akustiskt utformad arena med
mått som bildar ett slags idealiskt gyllene snitt, fast i tre dimensioner. För information om
guidade visningar se www.dalhalla.se
Bysjön – naturskön badplats i fågelrikt område.
Kullsbergs kalkbruk – startades 1898. Kalken användes bland annat till papperstillverkning.
Västberg – fin vy och genuin dalabymiljö.
Hosjön – naturskön badplats.
Backa – fin vy och genuin dalabymiljö, där man kan skymta Siljan i fonden genom lövverket
Anläggningsstråket - med ridhus, travbana, golfbana, basebollanläggning, Hedslunds IP
med Rättviks Arena (bandyhall) som är största träbyggnaden i Dalarna, Friluftsområdet Jarl
innehållande bl a Enåns naturreservat, motions- och skidspår, kanotled, vandrings- och MTBleder.

