JULEMARKED PÅ SAVALEN
- med dagstur til Røros
Velkommen til julemarked på Savalen med mye god mat, inne og utendørs
velvære, julemarked med boder, underholdning og mye mer…………..!
Velkommen til koselige førjulsdager på Savalen Fjellhotell & Spa.

Tirsdag 14. desember
Avreise fra Trondheim kl. 10:00 på morgenen. Vi kjører via Melhus, Orkanger og Meldal til
Berkåk, før vi fortsetter over Kvikne til Savalen Fjellhotell & Spa. Etter innsjekk blir det
servert gløgg, kaffe og kaker. Om kvelden samles vi til Aftensbord med varme – og kalde
retter, samt desserter. Etterpå blir det dansemusikk med hotellets musikere.
Onsdag 15. desember
Frokost på hotellet. I dag kjører vi en utflukt til Røros inkl. lunsj. Vi er tilbake på Savalen på
ettermiddagen, og om kvelden samles vi til Aftensbord.
Torsdag 16. desember
Frokost på hotellet. Lunsjbord med varme – og kalde retter, samt desserter. På
ettermiddagen er det julemarked i Nissegata. Om kvelden blir det stort julebord med varme
– og kalde retter, og desserter.
Fredag 17. desember
Frokost på hotellet før avreise kl. 10:30 tilbake til de respektive
avreisestedene.

Julemarkedet på Savalen:
- Fakkeltog til Nissehuset, og med tennning av
Nisseilden.
- Underholdning fra lokale krefter
- Boder med salg av julenbakst, lokalmat, m.m.
- Muligheter for kanefart (ikke inkludert i
prisen)
Velvære & spa – aktiviteter:
Velværebassenget med boblebad og ulike
massasjestasjoner. Spabehandlinger av dyktige
terapeuter. Kåret til et av landets beste fjellspa. Utenfor hotelldøra er det fine skiløyper og
flotte vinterdekte veier for å spasere eller sparke!

Pris pr. person:
Tillegg for enkeltrom:

kr. 4.970,kr. 650,-

Turprisen inkluderer; Bussreise i moderne turbuss fra Nidaros Tour, 3 overnattinger på
Savalen Fjellhotell & Spa, 3 frokoster, 2 lunsjer, 3 middager, og utflukt til Røros.

Påmelding så snart som mulig og senest innen 30. november på
tlf. 72 49 57 50, e-post: post@orklareiser.no eller online på www.orklareiser.no

