
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med sine fargerike trehus, hvit snø som legger seg oppetter veggene og en blåtime som fortryller både 

store og små, danner verdensarven Røros den perfekte rammen for et utendørs julemarked. De to 

første årene ble Julemarkedet arrangert i Tufta hvor det var ca. 20 utstillere. Så ble det flyttet til 

Bergmannsgata hvor nedre del av gata ble hovedområdet, samt at Sangerhuset ble tatt i bruk til 

utstillere, kafé, underholdning og pepperkakeutstilling. Etter hvert har bodrekkene strekt seg oppover 

gata mot Sangerhuset da det har blitt flere utstillere som har blitt med – i år er det ca. 60 utstillere 

totalt. 

Vi har gleden av å invitere til en 2 - 

dagerstur med overnatting på Bergstaden 

Hotel, der vi får med oss åpningsdagen 

på julemarkedet den 7. desember, samt 

en dagstur på lørdag 9. desember. 

Benytt anledningen og kom i god 

gammeldags julestemning, og gjør de 

siste julegave–innkjøpene sammen med 

oss i trivelige omgivelser på Bergstaden 

Røros! 

 

2 dagerstur 

 

Onsdag 6. desember: Avreise fra Meldal, 

Storås, Orkanger, Børsa, Buvika, 

Trondheim og Melhus på morgenen. Vi kjører Gauldalen til Støren og videre opp Haltdalen til Røros – på 

bussen spanderer vi gløgg og pepperkjeks, og kommer i riktig julestemning. Ankomst Bergstaden Hotel på 

sen formiddag, der vi får tildelt våre rom. Ettermiddagen til fri disposisjon, før vi utpå kvelden samles til 

en god middag. 

 

Torsdag 7. desember: Frokost på hotellet. Kl. 12:45 er det nissetog fra Røros Turistkontor til Snøscenen 

nederst i Bergmannsgata, før det blir offisiell åpning og underholdning på Snøscenen. Etterpå er det 

julehandel i butikkene og markedsboder i Bergmannsgata og i Sangerhuset. Kl. 17:00 setter vi kursen 

hjemover til de respektive hjemstedene. 

 

Pris pr. person: kr. 1.990,- 
 

Tillegg for enkeltrom: kr. 360,- 

 

Prisen inkluderer: Bussreise til Røros t/r med moderne og julepyntet turbuss, 1 overnatting på Bergstaden 

Hotell på Røros, 1 frokost, 1 middag, og julegløgg & pepperkjeks på bussen.   

 

Dagstur – lørdag 9. desember 

 

Avreise fra Meldal kl. 07:15, Orkanger kl. 08:00, og Trondheim kl. 08:45 med ankomst Røros ca. kl. 11:30.  

Julehandel i butikkene og markedsboder i Bergmannsgata og i Sangerhuset. Nisseorkester spiller i 

sentrum fra kl. 12:00 – 14:00. Kl. 17:00 setter vi kursen hjemover til de respektive hjemstedene. 

 

Pris pr. person: kr. 460,-  


