
Med Radio Sunnmøre til 

Røros
Turteam:

Randi Fagerhol Lauvås 
& Arild Ove Halås

Flott natur, frisk fjelluft, kultur, historie 
og god mat. Bli med til UNESCOS 
verdensarvsted, Bergstaden Røros, en av Europas 
eldste trebyer. 

Turen går i samarbeid med: 

22. - 25. august 2o22



Dag 1
Mandag 22. august
Ålesund – Røros  / Oslo – Røros / 
Trondheim – Røros

Avreise med buss fra Ålesund kl 
08.00, Moa kl 08.30, Furneset 
kl 09.30, Åndalsnes kl 10.30 og 
Dombås kl 11.45.

Avreise med tog fra Trondheim 
kl 08.15 til Dombås. Her blir dere 
møtt av bussen fra Ålesund

Avreise med tog fra Oslo S kl 
08.00 til Dombås. Her blir dere 
møtt av bussen fra Ålesund. 

På Dombås blir det anledning til 
å kjøpe seg litt mat før vi kjører 
samlet østover mot Røros. Turen 
går først til Hjerkinn, Dovrebanens 
høyestliggende stasjon på 1017 
moh, videre forbi Folldal, Alvdal 
og Tynset. 
Utpå ettermiddagen ankommer 
vi Bergstaden og vårt hotell for de 
neste tre nettene, Røros Hotell. 
Hotellet har fine fasiliteter med 

Tekst

Ledig tekstfelt for spesielle opplysninger.

TURTEAM

Randi Fagerhol Lauvås
Arild Ove Halås

     Turen går i samarbeid med: 

HOTELL

Røros: Røros Hotell
https://www.roroshotell.no/

Flott natur, frisk 
fjelluft, kultur, 
historie og god mat. 
Bli med til UNESCOS 
verdensarvsted, 
Bergstaden Røros, en av 
Europas eldste trebyer. 

spa-og badeavdeling, og ligger 
noen få minutters gange fra gågata 
i byen. 
Middag og samling på hotellet om 
kvelden

Dag 2 
Tirsdag 23. august
Røros
Vi skal gjøre oss kjent i Røros 
og etter frokost får vi en guidet 
byvandring til fots. Vi skal mellom 
annet inn i den vakre og særegne 
kirken. Det blir også tid til et 
besøk i smeltehytta hvor det blir 
omvisning og informasjon med 
lokalguide. 
Lunsj og tid på egenhånd etter 
besøket i smeltehytta. 
Vi møtes til middag og 
kveldssamling på hotellet om 
kvelden.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 3
Onsdag 24. august
Røros
Denne formiddagen skal vi besøke 
forfatteren Johan Falkbergets 
hjem, Ratvolden som ligger en 
halv tines kjøretur fra Røros. Vi får 
en guidet omvisning som tar oss 
med gjennom forfatterens gård 
og hjem. Her får du høre hvordan 
gruvearbeidet, landskapets natur 
og Falkbergets tro var med på å 
forme hans forfatterskap. 

Vi kjører så tilbake til sentrum hvor 
de blir tid til å kjøpe seg lunsj og 
vandre litt i gatene i byen. 

Om ettermiddagen kjører vi ut 
til Olavsgruva. Her får vi sett oss 
rundt i museet og besøkssenteret 
og de som ønsker de kan bli 
med ned i gruven for en guidet 
omvisning.
 (Omvisningen ned i gruven er 
frivillig og ikke inkludert i prisen. 
Turen går med guide gjennom 
Nyberget og Olavsgruva, 50 
meter ned og 500 meter innover 

til Bergmannshallen. Lyd- og 
lyseffekter gjør turen til en 
stemningsfull opplevelse. I gruva 
er det fuktig luft og rundt 5 grader 
hele året. Gruva er autentisk, i den 
forstand at den framstår omtrent slik 
den var da drifta opphørte i 1972. 
Det er flere trapper, noe som gjør at 
gruva dessverre ikke er tilgjengelig 
for rullestolbrukere og de som er 
dårlig til beins. Omvisninga varer 
normalt i litt over en time.)

Tilbake på hotellet igjen møtes vi 
for felles middag og kveldssamling.

Dag 4 
Torsdag 25. august
Røros – Ålesund / Røros – Oslo / 
Røros – Trondheim
Oppholdet i Bergstaden er over for 
denne gangen. Vi kjører vestover 
igjen forbi Tynset til Alvdal. Her 
skal vi besøke Huset Aukrust. 
Senteret viser et stort utvalg av 
multikunstneren Kjell Aukrusts 
tegninger, malerier og fantastiske 
tekster. I tillegg er her også mange 

av Kjell Aukrusts fantasifulle 
tekniske innretninger, som en 
modell av «Il Tempo Gigante», 
bilen som er kjent fra filmsuksessen 
Flåklypa Grand Prix. 

Vi fortsetter videre til Dombås. Her 
får vi servert et godt måltid før våre 
veier skilles. 

Gjester fra Østlandet tar toget 
tilbake til Oslo, og gjester fra 
Trøndelag tar tog tilbake til 
Trondheim igjen. 
Bussen fortsetter til Møre, og 
ankommer Ålesund tidlig om 
kvelden.



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS  
Kr 8.350

Tillegg for enkeltrom: kr 1.350

PRISEN INKLUDERER:
• Bussturen i godt utstyrt turbuss
• 3 overnattinger med halvpensjon (middag og 

frokost)
• Middag på Dombås hjemreisedagen
• Inngangspenger og guidede turer iht. program
• Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Inngang i Olavsgruva (Pris kr 125)
• Forsikringer

Aukrustsenteret

Røros Hotell

Røros

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på 
plussreiser.no

eller på 
telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING


