Invitasjon til turtreff
01.- 03. april 2022
Fefor Høifjellshotell

Endelig, endelig kan vi invitere dere til nok et turtreff! Etter en mer eller mindre lukket
periode på snart to år, kan vi se streif av lys og håp! Vi håper og tror at vi nå ser slutten på
denne pandemien, og at 2022 blir et fint «reiseår» på veien mot normale tilstander igjen.
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.
Denne gangen har vi valgt fantastiske Fefor Høifjellshotell som «Turtreff – hotell». Hotellet
er bygget over en lang tidsperiode, og består av flere bygninger - hvorav den eldste,
Societeten, er oppført i 1891! Fefor Høifjellshotell har i dag totalt 111 godt utstyrte
gjesterom. Alle bygningene på Fefor er forbundet med hverandre, delvis via utvendige
korridorer. Stedet vedlikeholdes kontinuerlig - med respekt
og omsorg for de forskjellige tidsepoker bygningene er
oppført. Man har bevisst unngått modernisering i vanlig
forstand, og har i størst mulig grad forsøkt å beholde tidsidentiteten og det opprinnelige, i de forskjellige bygningene.
Vi kan trygt si at Fefor er en mangesidig og brokete vev av
stiler, farger, og «rariteter». Siden 1891 har hotellet tatt imot
gjester fra alle verdens hjørner; kongelige, polarhelter,
nikkersadel og skiturister, og nå også Orklareiser – med sine
hyggelige gjester. Her får vi oppleve «Det Gode Gamle
Høifjellshotellet», slik disse framsto i tidligere tider.
Vi i Orklareiser vil som på tidligere arrangement presentere
vårt turprogram for sesongen. Som en følge av pandemien vil
vi ikke ha nyhetsbrev/katalog i år, men vi kan allerede nå røpe
at vi jobber med mange, flotte og spennende turer i både inn
– og utland. 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! På lørdagskveld blir det anledning til en svingom – det er lenge siden det!
Reisen til og fra Fefor skjer med gode turbusser fra Nidaros Tour, Sende Busstrafikk og/eller
Trollheimen Turbuss. Vi i Orklareiser vil stille «mannsterke» med våre sjåfører, reiseleder og
kontorister – vi lengter etter å reise igjen, og ikke minst gleder vi oss til å møte dere!
Fredag 1. april: Til Fefor Høifjellshotell – ankomst på ettermiddagen. Middag og sosialt
samvær på kvelden.
Lørdag 2. april: Frokost. Presentasjon av vårt turprogram. Lunsj. Fritid på ettermiddagen, før
festmiddag og sositalt samvær på kvelden.
Søndag 3. april: Frokost. Avreise fra hotellet ca. kl. 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. 4.490,Det er ikke tillegg for enkeltrom denne gangen, men vi oppfordrer allikevel at de som kan og
ønsker å dele rom gjør det – da vi har begrenset antall enkeltrom.
Turprisen inkluderer:
Busstransport til Fefor t/r i flg. program, 2 overnattinger på Fefor Høifjellshotell,
2 frokoster, 1 lunsj, 2 middager, turpresentasjon og underholdning.
Avreise fra: Steinkjer, Trondheim, Melhus, Støren, Orkanger, Kyrksæterøra, Meldal, Berkåk,
Tynset, Oppdal og Dombås. (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 28. februar 2022.
NB! Det har vært stor pågang på turtreffene, og det er den som kommer først til mølla
som ………
Denne invitasjonen blir sendt til alle som har deltatt på de siste turtreffene (2018 – 2020),
samt alle som har reist med oss på inntegningsturer i 2020 og 2021.
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
på Fefor! Vi gleder oss og ønsker velkommen – med et smil hele veien

