
 

Grotli Høyfjellshotell 
- velkommen til fjells! 

 
I Sjåk kommune, midt mellom nasjonalparkene Breheimen og Reinheimen, og på grensa 
mellom øst og vest, ligger Grotli, 900 meter over havet. Et vakkert og majestetisk sted på 
jord – og her finner vi også velrennomerte Grotli Høyfjellshotell, som blir vår base på årets 
flotte høsttur. En fem dagers tur gir oss mulighet til et variert program: vi drar på dagstur til 
Geiranger der vi legger inn et flott fjordcruise, og en ettermiddagstur til Lom som har mye 
spennende å by på. Ellers skal vi nyte dagene til fjells, og hyggelige turstier står til 
disposisjon rett utenfor hotellresepsjonen! Grotli Høyfjellshotell er kjent for sitt gode kjøkken, 
sine lune og hyggelige salonger, og det er dansemusikk hver kveld! Endelig kan vi dra på tur 
sammen, hygge oss i hverandres selskap og nyte hvert sekund av en fantastisk høstferie. 
 
Det er som er kjent ikke alltid de dyreste plassene som gir mest for pengene. Ofte er det 
detaljene som gjør hele forskjellen. Lunhet og atmosfære. De lange måltida med god mat og 
drikke, hjemmekos og omtanke. Så mye som må til for at gjestene våre skal være fornøyde - 
og litt til - sånn at man skal huske oppholdet her hos oss på Grotli. Lenge! 
«Sitat fra hotellets hjemmeside» 
 

 
 
REISERUTE: 
Mandag 13. september: Til Grotli med innlagt lunsj underveis 
Tirsdag 14. september: I ro på Grotli med muligheter til fjelltur 
Onsdag 15. september: Utflukt til Geiranger m/fjordcruise og lunsj 
Torsdag 16. september: Formiddagen i ro på Grotli – ettermiddagstur til Lom 
Fredag 17. september: Hjemtur inkl. middag 



 

TURFAKTA: 
Avreise: 13. september - Varighet: 5 dager 
Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Trondheim, Melhus, Orkanger og 
Oppdal 
 

Pris pr. person:  kr. 6.995,- 
 
Tillegg for enkeltrom: kr. 960,- 
 
Turprisen inkluderer: Bussreise i moderne turbuss i flg. 
program, 4 overnattinger på Grotli Høyfjellshotell, 4 frokoster, 
4 lunsjer, 5 middager, og fjordcruise på Geirangerfjorden. 
 
På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


