Sjarmerende Røros
Reis på oppdagelsesferd i Rørosregionen i sommer og boltre deg i opplevelser. Kombiner sjeldne
naturopplevelser med spennende verdensarv og en rik, lokal matkultur. Oppdag våre hemmelige kulper, juv
og hvite badestrender. La deg bergta av urskogen i Femundsmarka eller villreinens rike i Forollhogna
nasjonalpark. Besøk Røros Bergstad som står på UNESCOs verdensarvliste. Samle på lokale matopplevelser
fra Alvdal i sør til Røros i nord i en region full av natur- og kulturminner.
Nyt de lyse nettene og vår irrgrønne sommer!

Weekend, familieferie eller vennetur?
Overnatting:
Vi kan anbefale to flotte hoteller:
Røros Hotell passer veldig godt for familier og Erzscheidergården spesielt for enslige og par.
Røros Hotell, An Magrittveien 48, Røros
Røros Hotell er et moderne hotell utviklet med kjærlighet og respekt for Røros og stedets lange historie. Her
kan du ta på deg ski eller tursko ved hotelldøra. Eller du kan beholde tøflene på, og besøke hotellets nydelige
og store bad- og spaanlegg, som også tilbyr oppvarmet utendørs boblebad. Røros Hotell har alle de fasiliteter
et moderne hotell skal ha.
Erzscheidergården, Spell-Olaveien 6, Røros
Et Boutique hotell med 24 ulike, sjarmerende rom. Kjent for en fantastisk frokost og godt vertskap.
Rett utom døra er det nydelige turstier, fantastisk lokalmat, spennende gallerier og butikker du ikke har sett
maken til. På Røros får du brukt alle sansene hvor enn du går.

Vi tilbyr en god pris for overnatting inkludert frokost samt 3-retters middag i hotellets restaurant
(kjøkkensjefens anbefaling som serveres mellom kl 18 – 21 hver dag, med forbehold om endringer)
Pris pr pers, del i dobbeltrom, 1 natt

kr 1.190,-

Aktiviteter:
-

Bergstadvandring – en guidet tur i sentrum av Røros, samt i den ikoniske Røroskirken for å høre om
den spennende historien til gruvebyen som er på UNESCO’S verdensarvliste.

-

Omvisning i Olavsgruva
Bli med på en times vandring gjennom 350 år med gruvehistorie! Vi går 50 meter ned og 500 meter
innover til Bergmannshallen. I gruva er det 4 grader hele året, så ta på varme klær og godt fottøy!

-

Lokalmatsafari – besøk på ulike gårder/setre der det produseres mat og øl. En spesiell og autentisk
opplevelse. Det finnes ulike typer safarier og alle er med guide.

-

Jutulhogget - visste dere at Nord-Europas største juv ligger i Rørosregionen? Det er 2,5 km langt og
har en dybde på 240 meter.

-

Badestrender – her finnes faktisk fine sandstrender med bademuligheter. Flere sjøer og vassdrag er
ganske grunne slik at vannet varmes raskt opp på fine sommerdager. Ved Røros anbefaler vi å besøke
Gjettjønna, Storsantjønna, Løken på Glåmos og Dalstjønna i Mølmannsdalen.

Kontakt vår ferieavdeling for hjelp til å bestille familie eller venneferien din. Vi hjelper deg å bestille
overnatting, sykler og andre aktiviteter du måtte ønske.

73 88 41 95 – ferie.tt@travelnet.no

