2-DAGERSTUR TIL
JULEMARKED PÅ RØROS
med turstart fra Fosen og kjøre via Trondheim.
FAKTABOKS:

Julemarked på
Røros
30.nov-1.des
2022

Foto:
Jon Normann Tviberg,
Røros Reiselivslag og
Googel

Bli med oss til «Jul på Røros». Julemarked i Bergstaden arrangeres i år
for 12.gang. Julemarked i hjertet av Bergstaden er tuftet på det ekte og det
nære og vi håper med denne turen å gi våre gjester en stemningsfull
førjulstid, hyggelig julehandel, gamle tradisjoner og små gleder.

Vinteren på Røros er noe for seg selv, og i førjulstiden fremstår Bergstaden
med sine mange fargerike trehus på sitt vakreste. Snø ligger opp etter
veggene og lyser opp mørketiden. Ekte snøkrystaller på glassrutene. Julegata
med håndlagede girlandere av ekte gran. Den unike blåtimen over
Rørosvidda. Snøfnugg i håret. Historien som kviskrer mellom veggene.
Bergstaden Røros har de perfekte omgivelser for et utendørs julemarked
tuftet på gamle og nye tradisjoner.
Under vårt besøk på Røros skal vi også i år bo på Vauldalen Fjellhotell.
Hotellet vårt ligger helt på grensen til Sverige. På kvelden blir det kanefart
til Volldalskoja, der vi også får servert dagens middag.
Litt om reisen. Vi kjører fra Leksvik sentrum kl 08:20, Havna i Vanvikan kl
08:55, Rissa hotell kl 09:25, Stadsbygd sentrum 09:45 og ferje fra Rørvik kl
10:00 og fra Trondheim S. holdeplass 12 kl 10:50. Turen kjøres via Selbu og
Tydal, med lunsj på Selbusjøen Hotell og Gjestegård. I år satser vi også på
mulighet for en liten «Svenskhandel» i Funäsdalen.
Hjemtur: Starter fra Røros ca kl 16:15. Hjemturen kjøres via Støren og
ankomst Trondheim S. vil bli ca kl 18:55 og Vanvikan ca kl 20:50.
Påmeldingsfrist: 30/10-2022

Pris per person
kr. 4.475,Enkeltroms tillegg kr 300,-

Turprisen inkluderer:
-

Bussreise i vår
moderne turbuss.

-

Lunsj ved Selbusjøen
Gjestegård.

-

Overnatting på
Vauldalen Fjellhotell,
med frokost.

-

Kanefart

-

Middag servert i
Volldalskoja.

-

Ca 4 timer til fri
disposisjon på
julemarkedet.

-

Før hjemturen
serveres det
ettermiddagskaffe.

Påmelding gjøres til:
Ansvarlig arrangør:

post@abuss.no

2-DAGERSTUR TIL
JULEMARKED PÅ RØROS
«Bestefar sa også at vi måtte huske at når gjestene kom hit
til Vauldalen, var de ikke bare et nummer i rekken, men
våre gjester. Og han tok imot Jon Oskar fra Midtådalen på
akkurat samme måte som en direktør fra Trondheim, det
skulle ikke være noen forskjell».
Gled deg. I år skal vi være gjester på Vauldalen. Vi skal
kjenne på gjestfriheten og skal nyte denne unike turen til
julemarkedet på Bergstaden Røros.
På Vauldalen dropper vi finstasen, for vi skal ut på en
annerledes opplevelse. Ta heller med litt varme klær.
Med hest og slede langs en gammel setervei går turen til
Volldalskoja. Her er det rom for alt slags folk, rom for å
være seg sjøl, rom for å slappe av. Koia er bygget av
tømmer fra de indre skogene i Femunden og brokar fra
den gamle riksgrensebrua. Inne er det levende ild, god mat
og trivelig vertskap. Ute veksler været fra klareste
stjernehimmel til snøvær, som på sitt mest voldsomme
kalles for «huggu buver». Det beste med den fine
stenklokka som henger på veggen, er at den ikke går.…,
for her skal du kjenne at tida står i ro.

Etter en nydelig middag, tar hestene oss med tilbake til
hotellet, der vi kan nyte kvelden og etter hvert finne
rommet vårt. Etter en god fjellfrokost kjører vi over
Rørosvidda og inn til Røros sentrum, og opplever det
12.julemarkedet på Bergstaden.

