
Førjulstur til Røros



Bergstaden Røros er en liten og intim by, med masser av sjarm i sine små, trivelige gater om-
ringet av tradisjonell trehusbebyggelse. Spesielt på vinteren når gatene og naturen er kledd i 
hvitt er det usedvanlig vakkert i verdensarvstedet Røros. For den som ønsker å komme nær på 
historie, kultur og natur er bergstaden en fabelaktig opplevelse. Røros har flere flotte museer, 
og i butikkene finner man både tradisjonsrikt håndverk og ny design.

Vi bor på det historiske og tradisjonsrike Bergstadens Hotel som er unikt plassert midt i hjertet 
av Røros. Hotellet har en lang og ærverdig historie som går helt tilbake til 1897. Alle rommene er 
restaurert og modernisert og har et vakkert og delikat preg. Hotellet har en nydelig restaurant 
som serverer innbydende retter laget av lokale og økologiske råvarer. Hotellet har også en trivelig 
lobbybar og et bredt tilbud av aktiviteter.

Mat og mattradisjoner er noe som står i høysetet i Røros og det finnes flere hyggelige restauran-
ter like ved hotellet. Ta gjerne en koselig tur rundt i byen og prøv noen av de lokale spesialitetene, 
og kanskje et glass på det lokale mikrobryggeriet, innimellom de mange kulturelle tilbudene 
som vi finner i bergstaden. Rørosmuseet, Olavsgruva og den unike Røros Kirke er blant de spen-
nende attraksjonene Røros kan by på.



Inkludert i prisen:

• Buss Oslo – Røros t/r
• 3 netter på Bergstadens Hotel
• 3 x frokost
• 3 x middag
• Busstur til Olavsgruven og museet inkludert entré
• Guidet tur i Olavsgruven
• Orienteringstur i Røros
• Guidet tur til Røros Kirke inkludert entré
• Kanefart i Røros
• Norsk Reiseleder

Tillegg pr. Person: 

Enkeltrom kr. 995,-
Ikke A-kort abonnent kr. 500,-

Dag 1: Velkommen til Røros

Reiseleder møter deg på Oslo sentralbanestasjon så går vi samlet ombord i bussen. Bussturen 
til Røros går rolig gjennom Østerdalen, og vi tar oss god tid til å stoppe og se på interessante 
områder på veien nordover.

Vel fremme ved hotellet midt i Røros sentrum vil reiseleder ta dere med på en orienteringstur i 
Røros, for å gjøre dere kjent med nærområdet.

Bruk gjerne ettermiddagen for å oppdage Røros på egenhånd, før vi på kvelden inntar hotellets 
tradisjonelle og vakre restaurant for en god middag.

Inkluderte måltid: Middag

Dag til dag program:



Dag 2: Røros og Ziir

Dagen starter med en deilig frokost på hotellets restaurant, før reiseleder tar dere med på 
dagens første opplevelse. Vi besøker Røros Kirke, også kjent som «Bergstadens Ziir». Ziir betyr 
pryd, og denne unike kirken stod ferdig i 1784 og står vakkert over resten av byens bebyggelse. Vi 
tar oss god tid til å utforske kirken og området rundt.

På ettermiddagen skal vi oppleve kanefart i Røros sine vakre omgivelser. Denne sledeturen med 
hest er en populær vinteraktivitet i Røros, og en unik opplevelse. Turen varer rundt 50 minutter 
og inneholder et lite stopp halvveis.

Vi avslutter kvelden med en god middag på hotellets restaurant.

Inkluderte måltid: Frokost og middag



Dag 3: Gruvene i Røros

I dag skal vi utforske de historiske gruvene i Røros, nærmere bestemt Olavsgruven. Vi tar buss 
fra hotellet til Museet der vi får omvisning med lokal guide. Vi vil her få spennende og innholdsrik 
guidet tur gjennom 300 år med bergdrift. Vi går ned i den store Bergmannshallen og vil også få 
mulighet til å besøke det flotte museumsbygget og museumsbutikken.

Vi tar så bussen tilbake til Røros hvor det blir tid på egenhånd til å oppleve flere av Røros se-
verdigheter. Kanskje det frister med en tur innom det lokale mikrobryggeriet, før man igjen mø-
tes på hotellet for kveldens julebord. Her venter deilige tradisjonelle juleretter servert i hotellets 
restaurant.

Inkluderte måltid: Frokost og julebord-middag



Dag 4: Tid for avslapping og hjemreise

Nyt de siste timene av turen i Røros sentrum, før vi setter oss på bussen for retur til Oslo med 
mange nye flotte opplevelser i bagasjen.

Inkluderte måltid: Frokost



Bergstadens Hotel er et tradisjonsrikt hotell med unik plassering – midt i hjertet av Røros. Plas-
seringen av hotellet gjør at man ligger sentralt til i forhold til de fleste av Røros sine mange 
attraksjoner og aktiviteter. Hotellet fremstår som personlig og vennlig, og hotellet disponerer 90 
rom, tre restauranter, fire barer og tre konferanserom.

De 90 rommene på Bergstadens Hotel er delikate og velutstyrte, og alle rommene er renoverte 
for å møte en moderne standard. Alle rommene har egne bad, tv med flere kanaler, nettilgang og 
hårføner. Hotellet kan tilby egne rom for allergikere og alle rommene er røykfrie. 

Hotellinformasjon:

Bergstadens Hotel***


