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SAVALEN MED
JULEMARKED PÅ RØROS
Avreise 7.desember - 4 dager kr. 5990,Inkludert
julebord!

Savalen Hotell
Savalen Fjellhotell & Spa er
et koselig fjellhotell med
store og komfortable
fellesrom samt 70 gjesterom
Hotellet har et moderne og
særpreget Spa og
Velværeanlegg for
avslapning og rekreasjon.
Tvillingene Trond Ola og Per
Morten er andre generasjon
verter etter at familien
Hektoen i 1963 overtok
Savalen Turisthytte.
Savalen har ett av Norges
flotteste spa-anlegg med
fantastisk utsikt over
Savalsjøen. Det er klorfritt
vann som holder 32-38
grader. I velværebassenget er
det bla boblesenger,
boblebad, fossefall,
dampgrotte og skotsk dusj. I
tillegg er det egen bar i
bassenget. Eventuelle spa
behandlinger kommer i
tillegg og må bestilles på
forhånd.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Tynset - Savalen
Vi laster opp bussen på avtalt sted og ruller nordover mot
Tynset. Etter Oslo følger vi E6 i retning Tangen men forlater
E6 rett før Stange. Vi passerer Løten før vi kommer til
Elverum. Videre forbi Rena langs Storsjøen og vei 30 frem til
Tynset hvor vi tar av til Savalen. Lunsj stopp underveis.
Vi ankommer hotellet hvor vi skal bo de neste 3 nettene. Etter
å ha sjekket inn slapper vi av litt og nyter atmosfæren før vi
møtes til felles middag
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Dag 2: Julemarked på Røros
Etter mye sosial hygge og en god natt søvn så møtes vi til
frokost - klare for en flott dag med utflukt til Bergstaden
Røros. Vi tar plass i bussen og starter på dagens eventyr:
Røros sitt meget ettertraktede julemarked.

Reisefakta:
• Bussreise

Vi vender tilbake til hotellet på ettermiddagen, i dag venter
det oss ett stort julebord med varme og kalde retter, samt
deilig dessert

• 3 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 3 frokost,

Dag 3: Savalen

• 1 aftenbuffet

Dagen til egen disposisjon til å nyte av hotellets fasiliteter og
området rundt.Hva med litt egenpleie i spa avdelingen? Det
vil bli lagt opp til felles arrangement for de som ønsker.

• 2 middag hvorav 1 julebord
• Heldags utflukt til julemarkedet

på Røros

Felles middag om kvelden

• Fri inngang til velvære -

bassenget
• Åpen bar og dans i hotellets

festsal
• Piano entertainer i pianobaren
• Fri inngang til julenissehuset

hvor julenissen har sitt eget
postkontor, nisseverksted, eget
landhandleri og mye mer
• Reiseleder

Dag 4: Savalen - Østlandet
Dette er noen dager vi sent kommer til å glemme, mye latter
og morro har vi tatt med oss i koﬀerten sammen med
minnesrike opplevelser. Vi spiser en god frokost på hotellet
før vi tar plass i bussen og vender snuten hjemover. Alle er
hjemme i løpet av kvelden

