
 

Invitasjon til turtreff 
24.  - 26. februar 2023 
Fru Haugans Hotel  

 

 
 
Sesongen 2022 går mot slutten, og vi har gleden av å invitere til et tradisjonelt Turtreff i 
februar. Denne gangen har vi valgt ærverdige Fru Haugans Hotel i Mosjøen som 
vertskapshotell. Fortellingen om Fru Haugans Hotel startet for over 200 år siden. De siste 
150 årene har hotellet vært drevet av samme familie, og kan i dag skilte med å være Nord-
Norges eldste hotell. Hotellet er kjent for sin lune atmosfære med detaljer og særpreg som 
tar deg med til en historisk tid. Her skapes det gode minner – sommer som vinter. Her får 
vi en varm velkomst, god service og kvalitet i alle ledd. Hotellet har gode felles arealer med 
koselige stuer – som passer perfekt til vårt Turtreff 2023. På Fru Haugans Hotel er vi alltid i 
gode hender. De har tatt vare på reisende siden 1794. 
Turtreff handler først og fremst om venner og minner – 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 får høre og tenke litt på nye spennende 
turer og reiseopplevelser i tiden som kommer. 
 
Vi i Orklareiser vil som på tidligere arrangement presentere vårt turprogram for sesongen. 
2022 startet som kjent med fortsatt pandemi-restriksjoner og et «nedstengt» reiseliv. Vi kom 
derfor ikke i «normalt gjenge» igjen før fra mai og utover sommeren og høsten! Nå er 
heldigvis pandemi-tiden over og vi er innforstått og rustet til å leve med dette. Men akkurat 
nå har vi noen nye utfordringer i vår bransje med krig, høye strøm – og drivstoff priser og 
renteøkning. Tross dette er vi positive og satser på en enda mer normal tursesong i 2023. Vi 



 

er godt i gang med planlegging og produksjon av nye turer, og gleder oss til å presentere 
disse til dere. Det kommer mange nye spennende turer i Norge & Norden, tradisjonelle 
elvebåtcruise, og endelig flere turer ut i Europa. Etter to år uten vårt Nyhetsbrev/katalog vil 
vi endelig komme med en trykksak på hele vårt program igjen, samt at alle turer blir godt 
presentert på vår hjemmeside som tidligere. 
Det blir selvsagt mulighet å bestille turer og få gode rabatter i forbindelse med turtreffet. Og 
vi har nok en overraskelse eller to på lur i år også!  
Reisen til og fra Mosjøen skjer med gode turbusser fra oss, Nidaros Tour, Sende Busstrafikk 
og/eller Trollheimen Turbuss. Vi i Orklareiser vil stille «mannsterke» med våre sjåfører, 
reiseledere og kontorister – vi gleder vi oss til å møte dere igjen! 
 
Fredag 24. februar: Avreise fra de ulike påstigningsstedene på morgenen. Vi kjører E6 
nordover og tar jevnlige pauser inkl. en «lunsjstopp». Ankomst Fru Haugans Hotel i Mosjøen 
på ettermiddagen. Middag og sosialt samvær på kvelden. 
Lørdag 25. februar: Frokost. Presentasjon av vårt turprogram. Lunsj. Fritid på ettermiddagen, 
før festmiddag og sosialt samvær på kvelden. 
Søndag 26. februar: Frokost. Avreise fra hotellet ca. kl. 10:00 – 10:30 tilbake til de respektive 
avreisestedene. 
Endelige avreisetider og program for hele turen vil bli utsendt ca. 1 - 2 uker før avreise. 
    

Pris pr. person: kr. 4.670,- 
 
Tillegg for enkeltrom:  kr. 480,- 
 
Turprisen inkluderer:  
Busstransport til Mosjøen t/r i flg. program, 2 overnattinger på Fru Haugans Hotel i Mosjøen, 
2 frokoster, 1 lunsj, 2 middager, turpresentasjon og underholdning. 
 
Avreise fra: Oppdal, Berkåk, Støren, Meldal, Orkanger, Kyrksæterøra, Melhus, Trondheim, 
Stjørdal, Verdal og Steinkjer. (Påstigninger underveis langs de ulike reiserutene avtales 
nærmere ved påmelding).  
 
Påmelding på telefon 72 49 57 50, e-post: post@orklareiser.no eller online på 
www.orklareiser.no snarest og senest innen fredag 20. januar 2023. 
NB! Det har vært stor pågang på turtreffene tidligere, og det er den som kommer først til 
mølla som ……… 
 
Denne invitasjonen blir sendt til tidligere deltagere på de siste turtreffene som har blitt 
gjennomført de siste 3-4 årene, samt de som har deltatt på inntegningsturer siden 2019. 
Turen er åpen for alle, og 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 
i Mosjøen! Vi gleder oss og ønsker velkommen – med et smil hele veien ѮѯѰѱѮѯѰѱѮѯѰѱ 

 


