Stockholm

Dalarö Hembygdsförening
Övrigt:

Om Tullhuset och Franzéns bod

Tullhuset (1787-88) byggt av Gustaf III från
ritningar av Erik Palmstedt
Tullhuset är ett anrikt hus som förutom
Dalarö Hembygdsförening inrymmer
skärgårdsmuseum, turistbyrå,
hantverksbutiker, DHF bibliotek,
utställningar och café Saltskutan.
Franzéns bod. Anders Franzén upptäckte
regalskeppet Vasa på botten i Stockholms
ström 1956 efter forskningsarbete i sin sjöbod
på Dalarö.
Både Tullhuset och Franzéns bod är förklarade
som byggnadsminnen.
Hitta hit:

Med bil: Dalarö ligger 41,4 km från
Stockholm.
Kör väg 73 mot Nynäshamn och efter 21,9 km
tag av mot Dalarö, väg 227.
N 59° 8.098', E 18° 24.500'
Parkering vid Dalarö Kanalbro och i
Askfatshamnen.
Med kollektiva transportmedel: Tag
pendeltåg 35 mot Västerhaninge och byt vid
Handens centrum till buss 839.
(Restid 1 timma till Hotellbryggan)

Dalarö Hembygdsförening erbjuder
kulturvandringar i det lilla samhället med
traditionell skärgårdsmiljö. Här står exklusiva
villor sida vid sida med små 1700-talstorp.
Klippor och sandstränder, som gjorde Dalarö
till en populär badort redan runt förra
sekelskiftet, finns ännu kvar. Här i byn har
bland andra Anders Zorn och August
Strindberg hämtat inspiration.
Här finns även möjlighet att besöka Anders
Franzéns sjöbod i Fiskarhamnen.
Anpassning för rörelsehindrade:

Tullhuset är tillgängligt för rullstolsbundna,
men Dalarö samhälle erbjuder en varierande
backig terräng där vissa delar kan vara
svårare att ta sig fram i med rullstol.
Mat och logi:

I Dalarö finns flera möjligheter till intagande
av en god måltid.
Logi erbjuds av Strand Hotell
http://www.dalarostrandhotel.se/
och Hotell Bellevue.
http://www.dalarohotel.com/
Vandrarhem Lotsen Dalarö
http://www.svenskaturistforeningen.se/
Värt att se:

Dalarö är ett pittoreskt skärgårdssamhälle
som är känt för sin speciella miljö och
bebyggelse från 1800-talet. Bland
sevärdheterna finns Societetshuset med
nuvarande exteriör från 1860-talet, Franzéns
sjöbod och den vackra träkyrkan från 1652.
Kontakt:

Öppettider:

Tullhuset är öppet dagligen i samband med
turistbyråns verksamhet, se
http://www.dalaro.se/index.asp?g=2&r=60

Specialarrangemang efter överenskommelse
med Dalarö Hembygdsförening: Gurli tel
0708 588833
Mail: information@dalarohembygd.se
Länkar:

Hemsida Dalarö Hembygdsförening
http://www.dalarohembygd.se/

www.hembygd.se

