
 

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag. Grönklittsgruppen omfattar följande anläggningar inom camping, 
temaparker och skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Orsa Bowling, Rättviks Camping, 
Siljansbadets Camping, Grännastrandens Camping, Sagolandet Tomteland, Tänndalen och Mora Parken.  

 

 
Pressmeddelande den 18 november 2015 

Sagolandet Tomteland 

Nästa helg öppnar portarna till tomtens vinterland 
Tomten bor i Mora, och redan nästa helg öppnar han dörrarna för sina gäster. De första 
snöflingorna faller över Sagolandet Tomteland och febril aktivitet råder redan nu i 
Storstugan. Önskelistorna ligger i högar, nissarna springer om varandra och de busiga 
trollen kikar avundsjukt in genom fönstren. Men tomten har också fullt upp med att lära 
ut tomtekraft, dansa runt granen, bjuda på teater och umgås med trollen, häxan, sagofén 
och alla andra vännerna i sagolandet. 

Sagolandet Tomteland ligger vacker inramat i naturen på Gesundaberget strax utanför Mora. Så 
snart man klivit in fylls den kalla vinterluften med magi och äventyr. Vid en första anblick kan det 
verka lugnt och rofyllt, men det går inte en dag utan att trollen ställer till med trolltyg. Här kan 
vad som helst hända – vilket det också gör. 

– Här finns många fantastiska upplevelser för den som är sugen på att gå rakt in i sagornas värld 
och möta tomtar och andra livs levande väsen, säger Nicklas Lind, anläggningschef på Sagolandet 
Tomteland.  

På Sagolandet Tomteland lurar trollen i skogen och skogstomtarna kikar fram mellan stubbarna. 
Häxan och sagofén busar med de yngre gästerna och här finns också snögubben Dusty och det 
mysiga snömonstret Drivan som gärna kramar både liten och stor. Varje dag bjuds på en 
stämningsfull utomhusteater där vinterälvan Gnistra och hennes vänner söker efter Julens 
Stjärna, en mystisk, kall och magisk stjärna vars krafter behövs för att rädda vinterns drottning. 
 Den som är nyfiken på vad som egentligen händer i trollskogen kan få lektioner i trollogi och vill 
man veta mer om Tomtens magiska krafter är man välkommen att gå i lära om Tomtekraften. 
Även i år presenterar Sagolandet Tomteland sin mycket roliga och populära tolkning av 
barnteaterföreställningen Hans och Greta.. 

Tomten är en väldigt populär kille. Varje år kommer ca 400 000 brev till tomten. 
Förutom att skicka önskelistan till tomten kommer det ca 6000-7000 nappar i kuvert varje år. 

– Många barn kommer hit för att lämna sin älskade napp till tomten. Att överta nappen är ett 
mycket ärofyllt uppdrag som tomten tar på största allvar. Alla nappar sparas och hängs upp i vår 
speciella nappgran, många som inte kan komma hit själva skickar hit sina nappar per post i stället. 
Självklart hängs de också upp i nappgranen, säger Nicklas Lind.   
Tomten kan också prata engelska. Den 2-3 januari har Sagolandet Tomteland större delen av sitt 
dagsprogram på engelska. De här dagarna riktar sig bland annat till den ökande skara gäster som 
kommer från Ryssland, Holland, Finland och andra länder. Bara under helgen den 2-3 januari 
väntas cirka 600 ryska turister till Sagolandet Tomteland utanför Mora. 

Läs mer på www.tomteland.se 

Högupplöst pressbild finns på http://www.gronklittsgruppen.se/press 

För mer information kontakta gärna: 
Nicklas Lind, anläggningschef Tomteland, tfn 072 72 77 090, 0250 287 70, 
nicklas.lind@tomteland.se 
Karin Pontén, Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se  
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