
 

TELEPENSJONISTENES FORENING TRONDHEIM PÅ TUR 
TIL RØROS OG MUSIKKSPILLET ELDEN 

Elden er et norsk, historisk musikkspill skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil 

Reithaug som settes opp i spektakulære omgivelser midt i verdensarven Røros. 

Slegghaugene danner en majestetisk scene for dramatikken som utspiller seg. Elden tar 

oss med tilbake til 1718–1719 da 10 000 svenske soldater under ledelse av Carl Gustaf 

Armfeldt gikk mot Trondheim for å ta over Norge, etter ordre fra Karl XII. Under ledelse 

av General De la Barre ble hundretalls av soldatene sendt til Røros – hvor store deler av 

handlingen utspiller seg. Da Karl XII blir skutt, starter de svenske soldatenes tilbaketog 

til Sverige. Dødsmarsjen – hvor 3000 soldater frøs i hjel på vei over grensefjella mot 

Sverige – er en sentral del av musikkspillet Elden. Elden satte publikumsrekord i 2018, og 

er i dag Norges nest største og Trøndelags aller største spel! 

 

Onsdag 28. juli: Oppstart fra Trondheim v/Torget kl. 11:00. Vi kjører via Klett og opp 
Gauldalsføret til Støren hvor vi tar av mot Røros. Snart ser vi den kjente Røros-profilen mot 

himmelen. Bergstaden er seg selv lik; robust og intim, lokal og internasjonal, tradisjonell og 

framtidsrettet. Vi skal bo på Bergstadens Hotel, ideelt beliggende nederst i Kjerkgata. Vi får 
tildelt våre rom for natten og spiser middag før vi samlet går opp til Slegghaugene for å 

oppleve årets utgave av «Elden» som starter kl. 21:30. Etter forestillingen går vi tilbake til 
hotellet, der vi får servert varm suppe til kveldsmat.   

 

Torsdag 29. juli: Vi spiser frokost på hotellet, og det blir også anledning til å rusle en tur i 
sentrum for de som ønsker det. Ca. kl. 11:00 samles vi i bussen og starter hjemturen. Vi 

kjører via Glåmos, langs Aursunden og Riasten til Stugudalen, og videre gjennom Tydal til 

Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Her får vi servert lunsj – Gjestegårds Sodd m/poteter og 
flatbrød, og dessert & kaffe, før vi kjører siste etappe til Hell og E6 hjem til Trondheim. Vi 

beregner å være hjemme i byen ca. kl. 16:00 
 

TURFAKTA: Avreise den 28. juli 2021 - Varighet: 2 dager 

 
Pris pr. person i dobbeltrom:  kr. 3.450,-  

Tillegg for enkeltrom:    kr.     990,- 

 
Turprisen inkluderer: Transport i moderne turbuss fra Nidaros Tour, 1 overnatting på 
Bergstadens Hotel på Røros, 1 frokost, 1 middag, 1 kvelds/nattmat (suppe), lunsj med 
dessert og kaffe på Selbusjøen Hotell & Gjestegård, og billett til Elden (felt B). 
 
Påmelding snarest og senest innen 31. mai direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50, 

e-post; post@orklareiser.no eller online på www.orklareiser.no/gruppeturer 



 

Frister & vilkår 

- Påmeldingsfrist 31. mai 

- Betalingsfrister: Depositum på kr. 900,- pr. person forfaller 10 dager etter 

bestilling. Sluttbetaling senest innen den 14. juni 

- Avbestillinger f.o.m. 1. juni t.o.m. 30. juni medfører et avbestillingsgebyr på 

kr. 900,- pr. person (depositum) 

- Avbestillinger f.o.m. 1. juli t.o.m. 16. juli medfører et avbestillingsgebyr på kr. 

1.750,- pr. person. 

- Avbestillinger f.o.m. 17. juli og fram til avreise medfører et avbestillingsgebyr 

på 100 % (ingen refusjon). 

- Avbestillinger grunnet sykdom dekkes av reiseforsikringen til den enkelte – i 

henhold til forsikringsselskapenes vilkår. I slike tilfeller utsteder vi 

avbestillingsbekreftelser for bruk i forbindelse med reiseforsikring. 

- Hvis turen blir avlyst/kansellert fra vår side p.g.a. Covid-19 pandemien vil alle 

innbetalte beløp bli refundert av oss. 

 
Covid-19 / Smittevernregler 

Som en følge av Covid-19 pandemien ble reiselivsbransjen hardt rammet, og er fortsatt 
preget av dette. Vi jobber fortsatt med svært redusert bemanning og åpningstider, så 
derfor kan det dessverre av og til ta litt tid å få svar på telefonhenvendelser til oss. (Men 
vi svarer så snart vi kan eller ringer opp igjen på ubesvarte samtaler). Om du/dere 
sender e-post til post@orklareiser.no så vil denne bli besvart så snart som mulig og 
senest i løpet av 24 timer. 
Vi følger de til enhver tids smittevernregler og andre restriksjoner fra våre myndigheter 
ombord på våre busser, og kvalitetssikrer også dette med alle våre leverandører på 
forhånd. 
 
Praktisk informasjon med siste oppdaterte smittevernregler vil bli sendt fra oss til alle 

deltakere på turen ca. 1 – 2 uker før avreise. 

 

Vi ønsker dere velkommen på tur med oss, igjen � 
 
 
Med vennlig hilsen  
ORKLAREISER i samarbeid med NIDAROS TOURS 
 
 

   


