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Juletur til Glåmos og Røros

Det er vinter på fjellet, og vi tar 

turen til Glåmos og verdensarven 

Røros. Det er duket for nære 

opplevelser, god mat og drikke, 

røde kinn og førjulsstemning…

Med besøk på Fjøsakademiet



Inkludert i prisen:

 Reise med moderne turbuss
 Guiding i Røros kirke
 Julemat og underholdning på 

Fjøsakademiet
 Kaffe om bord i bussen
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Pris pr. person:

20-29 personer kr. 1.195,-
30-39 personer kr. 1.095,-

40-49 personer kr. 995,-

PROGRAM______________________________

Dag 1 – Kl. 9.00
Vi reiser fra Trondheim om morgenen med moderne turistbuss og 
setter kursen opp mot fjellet. Underveis tar vi et lite benstrekk på 
Støren. 

Kl. 11.30 er vi på Røros, og det blir tid til å se seg om i de 
julepyntede gatene på egenhånd. Kanskje vil man handle litt 
julegaver, vandre litt eller ta seg en kopp kaffe på en av 
Bergstadens mange små og trivelige kafeer. 

Kl. 14.00 møtes vi øverst i Kjerkgata ved Røros Kirke, Bergstadens 
Ziir, hvor det venter litt fortelling. Vi får høre mer om kirka, kirkas 
rolle i gruvesamfunnet og om Røros sin historie generelt. Etter vårt 
besøk her kjører vi til Glåmos, nærmere bestemt til Vintervollen 
hvor Fjøsakademiet ligger. Vel innkvartert i stemningsfulle 
omgivelser på låven får vi servert god julemat. Det vil også bli 
opplesning fra «Den fjerde nattevakt» her. Man skal ikke se bort fra 
at julestemningen kommer snikende med noen musikalske innslag 
også… 

Gode og mette, kanskje med noen julevarer, og forhåpentligvis med 
julestemning vender vi tilbake til Trondheim. Vi gjør et lite 
benstrekk på returen som igjen går via Gauldalen, og regner med å 
være tilbake i Trondheim kl. 19.30 Vi ønsker alle en riktig god jul!
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