
 

Invitasjon til turtreff den 

26. – 28. januar 2018 på 

Røros Hotell 
 
Tradisjonen tro inviterer vi til et hyggelig turtreff på nyåret.  

Venner og minner skal vi stelle godt med – det er med på å gi 

livet mening! Derfor setter vi vår ære i å arrangere turtreff. 

Her møter vi turkamerater og utveksler minner og historier 

fra turene vi har vært på, samt få høre og tenke litt på nye 

spennende turer og reiseopplevelser i tiden som kommer. 

 
Årets turtreff har vi lagt til «Bergstaden» Røros og Røros 
Hotell. Et opphold på Røros er en opplevelse litt utenom det 
vanlige! Røros Hotell setter sin ære i å videreføre og fornye 
regionens mattradisjoner, og bruker lokale råvarer av topp 
internasjonal klasse. Røros Turisthotell sto ferdig til påske 
1951. Direktør Knut R. Strøm og kona Kristin ble sentrale 
personer i videreutviklingen av hotellet. I 1977 overtok 
hotellet driften av Kaffestuggu; i 1988 ble Vertshuset Røros 
kjøpt og ombygd. I 1986 ble Røros Turisthotell omdøpt til Hotel Røros, og i 1990 ble selskapets navn 
endret til Hotel Røros AS. Kultur- og konferansesenteret Storstuggu sto ferdig i 1999, i tett samarbeid med 
Røros kommune. Etter å ha vært tilknyttet ulike kjeder de siste tiårene, markerte Røros Hotell fra 1. 
januar 2009 seg om et selvstendig hotell.  
Vi skal spise og drikke godt, og på kveldene blir det flott dansemusikk i Storebaren nede. Fra Orklareisers 
side vil vi bidra med presentasjoner av nye spennende reisemål - og tilbud! Og vi har nok en overraskelse 
eller to på lur i år også! Reisen til og fra Røros skjer med Orklareisers busser, og/eller med rutegående 
skyss der dette passer bedre. Avreisesteder er de samme som vi betjener på våre turer ellers i året. 
Endelig tidsplan og program for hele turen vil bli utsendt ca. 2 uker før avreise. 
    

Turprisen inkluderer:  
Transport t/r Røros i våre turbusser eller med rutegående 
skyss, 2 overnattinger i dobbeltrom på Røros Hotell, 2 
frokoster, 1 middagsbuffet på fredag, 1 lunsj og 3-retters 
middag på lørdag, turpresentasjon og underholdning. 

 

Pris: kr. 3.280,- pr. person 
 
Tillegg for enkeltrom: kr. 600,- 
 
Påmelding skjer på telefon 72 49 57 50 eller online på 

www.orklareiser.no snarest og senest innen 22. desember 2017.  

NB! Det har vært stor pågang på turtreffene de siste årene, og i år satte vi rekord med totalt 160 

deltakere, så bestill tidlig for å være sikker på å få plass! 

 

Denne invitasjonen blir sendt til alle som har deltatt på våre turtreff de siste 3-4 årene, samt på våre 

inntegningsturer i egen regi dette året. Men turen er åpen for alle - så har du/dere turglade venner som 

ikke har reist med oss på turer nevnt ovenfor, eller som ennå ikke har 

reist med oss, så ta dem med på en hyggelig weekend på Røros i godt 

selskap! 

 (Hvis noen som skulle ha fått denne invitasjonen tilsendt og av en eller 

annen grunn ikke har fått det – så beklager vi dette!).   


