
 

Dag 1, torsdag 6. desember 2018: 
Stavanger/Sørlandet/ Grenland - San-
defjord – Charlottenberg: Avreise fra 
Stavanger om morgenen og vi kjører 
E39 sørover mot Kristiansand. Derfra 

videre langs E18 gjennom Aust-Agder 
mot Telemark. Mulighet for påstigning 
hele veien frem til ferjeoverfart ven-
ter fra Sandefjord til Strömstad. Etter 

2 ½ time ankommer vi den svenske 

vestkysten.  Middag i dag spiser vi i 
form av buffet om bord på ferja. Da-
gens etappe avsluttes i Sverige hvor vi 

skal bo på Charlotten-
berg Hotell.  

 

Dag 2, fredag 7. de-
sember 2018: Char-
lottenberg - Røros: 
Deilig frokost på hotel-
let før vi skal fortsette 
mot Røros. Vi kjører 
inn i Norge igjen ved 
Eda og kjører mot 
Kongsvinger. Vi fort-
setter oppover forbi 
Flisa til Elverum. Mile-
ne 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, kjøk-
kensjefens anbefalte 3 retters, basert 
på sesongens råvarer. 

 

Dag 3, lørdag 8. desember 2018: På 
Røros: Dagen starter godt, med god 
frokost på hotellet. Vi gjør oss så klar 
for en fin dag på Røros. Et yrende fol-
keliv preger nå Røros og vi anbefaler å 
bare gå rundt, suge inn atmosfæren 
og virkelig kose seg! Julemarkedet 
finner vi i Bergmannsgata og i Sanger-
huset.  
Tuftet på det ekte og nære håper Rø-
ros å gi sine gjester en stemningsfull 
førjulstid. 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 øns-

I desember arrangeres det julemarked i hjertet av Bergstaden Røros, og igjen vil 

Røros' sjarmerende handlegater fylles med trivelige markedsboder, julemat og tra-

disjonsrike aktiviteter. Med sine fargerike trehus, hvit snø som legger seg oppetter 

veggene og en blåtime som fortryller både store og små, danner verdensarven Rø-

ros den perfekte rammen for et utendørs julemarked. Vi bor sentralt på Røros Ho-

tell, hvor vi får oppleve stemningen og i tillegg får et makeløst julebord med det 
beste fra Røros på lørdagskvelden.  Bli med oss da vel, og opplev stemningen! 



 

kelig. Det blir servert deilig lunsj 
(inkludert) på hotellet. Om kvelden er 
det duket for det store julebordet 
med det beste fra Rørosvidda. I baren 
spiller et liveband opp etter midda-
gen og så er det bare å kose seg så 
lenge man vil utover i natten. 

 

Dag 4, søndag 9. desember 2018: 
Røros – Oslo: Dagen starter, som van-
lig på tur - med frokost på hotellet, 
eller denne gang er det faktisk enda 
bedre, vi får servert brunsj med et 
vell av lekre varme og kalde retter. 
Gode og mette pakker vi ut og setter 
oss vel til rette i bussen. Vi svinger ut 
fra hotellets parkeringsplass og tar oss 
frem til Mjøsa og E6. Videre sørover 
forbi Minnesund og Gardermoen til 
Oslo-området. Vel ankommet Oslo tar 
vi inn på vårt hotell sentralt i byen, 

og kvelden er til fri disposisjon! Jule-
markedet i Oslo er nå blitt en tradi-
sjon, og vi koser oss på byen. På ho-
tellet blir det servert kveldsmat 
(inkludert). En del vil nok nøye seg 
med å spise «gatemat» fra de for-
skjellige bodene på julemarkedet. 

 

Dag 5, mandag 10. desember 2018: 
Oslo - Grenland/Sørlandet/
Stavanger: Etter frokost setter vi oss i 
bussen og kjører sørover for å følge 
E18 forbi Drammen mot Larvik og Te-
lemark. Aust-Agder passeres og fra 
Kristiansand følger vi E39 til Stavang-
er. Underveis stopper vi selvfølgelig 
med jevne og behagelige mellomrom, 
både for å strekke litt på oss - og for 
at de som ønsker det skal få kjøpt seg 
en matbit. Takk for turen!  

5 dager 
kun kr 5.990,- 

pr person ved påmelding før 1. 

september 2018, deretter  

kr 6.880,- 
 

Avreisedato: 6. desember - retur 

10. desember 2018 
 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss 

 dyktig sjåfør som er godt kjent og 

serviceinnstilt 

 ferjeoverfart Sandefjord - Strøm-

stad 

 totalt 4 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC  

 3 frokoster og 1 brunsj 

 1x buffet på ferja, 1x 3retters 

middag, 1x julebord, 1x kveldsmat 

 1 lunsj på Røros 

 alle veiavgifter og bompenger  
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.590,- pr 

person, totalt for alle 4 nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

Påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 


