
Røros. Kjent og kjært. På mange måter en by som er 

nesten som tatt ut av en filmkulisse. Likevel, så full 

av liv, yrende av mennesker og en helt, helt spesiell 

stemning. Fra gammelt av et gruvesamfunn, kanskje 

litt isolert opprinnelig - som nok har gitt grobunn for 

en helt spesiell fellesskapsfølelse. Vi fornemmer den 

følelsen selv den dag i dag. Bli med oss til julemarked 

på Røros. Mange av våre gjester liker å reise i 

Norge, og nå blir det sjanse til å oppleve det 

østlandske innlandet på førjulsvinteren. En 

trivelig bussreise tar oss fra Stavanger i vest, rundt 

langs Sørlandet og med ferje over til Strömstad fra 

Sandefjord. En natt underveis og videre opp til 2 net-

ter på sentralt beliggende Hotel Røros, komfortabelt 

og med god mat og hyggelig betjening. På vei hjem 

har vi lagt inn en overnatting i Oslo, vår vakre hoved-

stad som er julepyntet så flott! 

 

Dag 1, tirsdag 5. desember 2017: Sta-

vanger/Sørlandet/Grenland - Sandefjord 

- Strömstad - Sverige: Avreise fra Sta-

vanger om morgenen og vi kjører E39 sør-

over mot Kristiansand. Derfra videre langs 

E18 gjennom Aust-Agder mot Telemark. 

Mulighet for påstigning hele veien frem til 

ferjeoverfart venter fra Sandefjord til 

Strömstad. Om bord spiser vi deilig buffèt 

sammen, før vi etter 2 ½ time ankommer 

til den svenske vestkysten. Ferden fortset-

ter frem til hotellet vårt i Sverige hvor vi 

skal overnatte denne kvelden. 

 

5 dager : 5. - 9. desember 2017 
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Dag 2, onsdag 6. desember 2017: Sverige 

- Røros : Deilig frokost på hotellet før vi 

skal fortsette mot Røros. Vi kjører inn i 

Norge igjen ved Kongsvinger, og vi fortset-

ter oppover forbi Flisa til Elverum. Milene 

glir raskt unna og i kveldingen beregner vi 

ankomst til Røros og det gode hotellet 

med god beliggenhet, Røros Hotell hvor vi 

skal bo 2 netter. Her får vi også servert 

kveldens middag. 
 

Dag 3, torsdag 7. desember 2017: På 

Røros - julemarked : Dagen starter godt, 

med god frokost på hotellet. Vi gjør oss så 

klar for et par opplevelsesrike dager, og i 

dag skal vi først og fremst oppleve jule-

markedet. I den trivelige gaten opp mot 

staselige Røros Kirke er det fullt av boder 

og utstillere som tilbyr og selger sine pro-

dukter. Så absolutt en mulighet til å få 

kjøpt noen spesielle julegaver her oppe, 

ja. NB! I desember kan det være kaldt på 

Røros, så vi anbefaler å ta med seg varme 

klær og godt, varmt fottøy. Men, vi har jo 

også hotellet i nærheten og kan stikke 

innom for å både varme seg og slappe av 

om ønskelig. Om kvelden er det ny, felles 

middag på hotellet - men legg gjerne inn 

en kveldstur ned i sentrum denne kvelden, 

det er så avgjort «livat» på Røros i denne 

perioden!  
 

Dag 4, fredag 8. desember 2017: Røros - 

Oslo : Vi spiser frokost på hotellet, pakker 

oss ut i bussen om formiddagen - og gjør 

etter hvert klar for avreise fra Røros. Vi 

skal kjøre sørover Østerdalen og får vi vår 

vilje værmessig ; får vi oppleve et flott 

landskap kledd i vinterskrud. Vi kommer 

frem og forbi Rena og Elverum, dreier mot 

Hamar og videre ned til vår vakre hoved-

stad - Oslo. Her sjekker vi inn for middag 

og overnatting på Quality Hotel 33, før vi 

kjører en liten tur inn for å oppleve 

kveldsstemningen langs Karl Johan og i 

Spikersuppa hvor det store julemarkedet 

er ordnet til. 
  

Dag 5, lørdag 9. desember 2017: Oslo - 

Grenland/Sørlandet/Stavanger : Dagen 

starter, som vanlig på tur - med frokost på 

hotellet. Fra hotellet kjører vi igjen innom 

sentrum av hovedstaden, for å rusle et par 

timer på egen hånd før vi omkring lunsjtid 

tar favrvel med Oslo. Vi dreier sørover for 

å følge E18 forbi Drammen mot Larvik og 

Telemark. Underveis stopper vi selvfølge-

lig med jevne og behagelige mellomrom, 

både for å strekke litt på oss - og for at de  

 

som ønsker det skal få kjøpt seg en mat-

bit. Vi beregner å være i Kristiansand om-

kring kl 17.00 - og de øvrige avstignings-

steder lenger vestover i henhold til dette.  

5 dager 

kun kr 4.440,- 
pr person ved påmelding før 1. 

september 2017,  

deretter kr 4.990,- 
 

Avreisedato: Tirsdag 5. desember 

2017 - retur lørdag 9. desember 
 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt 

av erfaren og serviceinnstilt sjåfør 

 ferjeoverfart Sandefjord -  

Strömstad 

 totalt 4 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på hotell i 

Sverige, Røros sentrum og Oslo 

 totalt 4 frokoster på hotellene 

 totalt 3 middager på hotellene og 

1 middagsbuffèt på ferjen 

 utflukter som beskrevet 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.200,- pr 

person, totalt for alle 4 nettene. 

 

NB! Begrenset antall enkeltrom er 

tilgjengelig på turen. 

 

Eventuelle inngangsbilletter kommer 

i tillegg til turprisen. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 
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