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Bergstaden Røros
Levende fortid og fargerik nåtid, 628 meter til fjells - besunget og beskrevet i
både film og i bøker: Bergstaden Røros, grunnlagt i 1644. Byen som er på
Unescos liste over verdens ypperste bevaringsverdige steder. Kjent som
senter for kunstnere og kunsthåndverkere, med sølvsmier og verkstedutsalg
for keramikk, tekstil og treskurd. Byen med de mange små og koselige
butikker, handelssenteret i hele fjellregionen.

Mandag 28. august
Kl. 09.00
Kl. 11.00

Kl. 12.30
Kl. 14.00

Ca. kl. 17.30

Lillestrøm – Elverum – Røros

Avreise med buss fra Lillestrøm.
Turen går til Elverum.
Vi besøker Glomdalsmuseet.
Dette er et kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen
Her får vi omvisning i utstillingen «Kongens nei»
Det blir kaffe og biteti i Kafé Anno ved museet
Vi fortsetter turen til Koppang.
Lunsj. Smørbrød inkl. 1 gl. vin/øl/mineralvann og kaffe/te på
Tiur’n Kro.
Vi fortsetter via Tynset til Røros.
Vi er fremme på Røros og tar inn på vårt hotell
Røros Hotell
An-Magritts vei 48, 7374 Røros
Tlf. 72 40 80 00

Ca. kl. 19.00
Kl. 19.30

Vi samles i et eget lokale for aperitiff før middag.
Middag på hotellet.

Tirsdag 29. august

Røros

Kl. 07.00-10.00 Frokost på hotellet.
Kl. 10.00
Vi blir med lokal guide på bergstadvandring.
Bergstaden har sluppet unna «ildebrand» siden 1679, og kan
derfor vise til en anselig samling av karakteristiske gamle
trehus. Guiden gir oss et innblikk i byens historie og hva som
fikk folk til å bygge en by midt på fjellvidda.
Kl. 11.00
Vi besøker Røros Kirke fra 1784. Vi får en orientering i denne
spesielle kirken med lyst interiør, karakteristisk utsmykning
og 1600 sitteplasser.
Kl. 11.30
Det blir orgelkonsert med kantor Stephen Hicks.
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Kl. 12.00

Kl. 13.30
Kl. 19.00

Det blir besøk ved Smeltehytta Museum, som er bygd på branntomta etter
den som ble nedlagt i 1953.
Utstillingslokalene rommer bl.a. en natur- og kulturvernutstilling og en
modellutstilling som illustrerer de gamle bergverksteknikkene.
Lunsj inkl. 1 gl. vin/øl/mineralvann og kaffe/te på hotellet
Ettermiddagen til egen disposisjon på Røros.
Middag på hotellet.

Onsdag 30. august

Selbusjøen

Kl. 07.00-10.00 Frokost på hotellet.
Kl. 08.30
Vi reiser til Selbusjøen, en kjøretur på ca. 2 timer.
Kl. 11.00
Fra Putten båthavn blir vi med BS Jøvra på et cruise på vakre Selbusjøen, og
skipperen forteller om Selbusjøen og stedene rundt underveis.
Ca. kl. 12.30 Vi ankommer Norsk Radio og Fjernsynsmuseum, Norges største private
samling av radio og TV apparater fra 1890 og fram til 1980-tallet. Vertskapet
ved museet guider oss gjennom radiohistorien og vi får gjenhør med gamle
klassikere avspilt på originale avspillere. Det er ikke fritt for at det kan rykke
litt i foten når musikken og minnene strømmer på. Museet inneholder også
en jukebokssamling og en interessant sykkelsamling. Vi får servert kaffe med
nystekt vaffel til.
Kl.15.00
Lunsj. Vi får servert bagetter inkl. 1 gl. vin/øl/mineralvann og kaffe/te ved
Selbusjøen Hotell.
Ca. kl. 15.45
Vi tar turen til Selbu Bygdemuseum og Strikkemuseum.
Selbustrikk og Selburosa er en av de mest kjente håndverkstradisjonene i
Norge og museet forteller historien om hvorfor dette ble så veldig populært.
Ca. kl. 19.00
Vi er tilbake på Røros.
Kl. 20.00
Middag på hotellet.

Torsdag 31. august

Olavsgruva

Kl. 07.00-10.00 Frokost på hotellet.
Kl. 09.30
Vi reiser til Olavsgruva som ligger ca. 13 km nordøst for Røros sentrum.
Kl. 10.00
Omvisning i Olavsgruva.
Omvisningen starter oppe i museet som gir et innblikk i Røros Kobberverks
historie. Guiden tar oss med videre gjennom Nyberget og Olavsgruva, 50
meter ned og 500 meter innover til Bergmannshallen. Lyd- og lyseffekter
gjør turen til en stemningsfull opplevelse. Turen varer litt over 1 time. I gruva
er det fuktig luft og ca. 5 grader hele året, så ta på varme klær og gode sko!
Gruven fremstår slik den var da driften opphørte i 1972, så det er flere
trapper, og dermed ikke tilgjengelig for rullestolbrukere eller rullator.
Kl. 12.00
Lunsj. Karbonadesmørbrød inkl. 1 gl. vin/øl/mineralvann og kaffe/te på
Kaffestuggu.
Resten av dagen er til fri disposisjon.
Kl. 19.00
Middag på hotellet.
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Fredag 1. september

Røros – Lillestrøm

Kl. 07.00-10.00 Frokost på hotellet.
Kl. 10.00
Vi tar farvel med Røros for denne gang.
I dag kjører vi via Folldal og over Venabygdsfjellet.
Kl. 13.00
Lunsj. Varm buffet inkl. 1 gl. vin/øl/mineralvann og kaffe/te ved
Spidsbergseter Resort Rondane.
Ca. kl. 18.30
Vi er tilbake på Lillestrøm.
Vi tar forbehold om endringer i tidspunkter og rekkefølge på programmet

Pris pr. person

Kr. 8.175,- ved 40-49 betalende deltagere
Kr. 8.780,- ved 30-39 betalende deltagere

Tillegg enkeltrom

Kr 1.155,- pr. person

Prisen inkluderer

Busstransport i 5 dager
4 overnattinger i dobbeltrom på Røros Hotell
4 frokoster, 5 lunsjer og 4 middager (3-retters inkl. kaffe/te)
1 glass øl/vin/mineralvann og kaffe/te til alle lunsjer
1 aperitiff første kveld
Inngang Glomdalsmuseet, omvisning «Kongens Nei»
Kaffe og biteti på Anno Kafe ved Glomdalsmuseet
Bergstadsvandring på Røros
Inngang, omvisning og konsert i Røros Kirke
Inngang og omvisning Smeltehytta Museum
Utflukt til Selbusjøen med båttur med BS Jøvra
Omvisning Norsk Radiomuseum inkl. kaffe og vaffel
Omvisning Olavsgruva
Inngang Røros Bad & Velvære

Vi tar forbehold om prisjusteringer som skyldes endringer i skatter, avgifter og
transportpriser.

Bindende påmelding innen 13. juni til
Brit Thoresen
Kjellaug Nystrøm
Anne-Marie Barken

Tlf.
Tlf.
Tlf.

957 80 941
997 35 780
400 68 953

e-post: oyvind.thoresen2@getmail.no
e-post: knystroe@online.no
e-post: abark@getmail.no

Reiseoperatør er:
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