Spelet om Heilag Olav og Elden på Røros.
Spelet om Heilag Olav blir hvert år fremført på Stiklestad i slutten av juli. Her falt Olav den Hellige i
1030 og dette er et av de mest kjente stedene i Norgeshistorien. På Stiklestad får vi en fantastisk
forestilling med naturen som kulisser.
Elden er et norsk, historisk musikkspill som oppleves i slagghaugenes spektakulære omgivelser
midt i verdensarven Røros. Elden tar oss tilbake til 1718 og handler om 10 000 svenske soldater
som skulle erobre Norge. På veien tilbake, som fikk navnet ”Dødsmarsjen”, frøs 3000 soldater i
hjel. Dette er en sentral det av musikkspillet, som er et av de mektigste og mest publikumskjære vi
har i landet.
Onsdag 24. juli
Hjemstedet – Trondheim
Turen går nordover langs Mjøsas bredder til den brede Gudbrandsdalen. Ved Sel begynner stigningen
opp til Dovre og Dombås. Snart er vi oppe på Hjerkinn og høyfjellet. Er vi heldige kan vi kanskje se
moskus som holder til her. Det blir benstrekk og lunsj i god tid før vi ankommer Trondheim, der vi
skal bo i to netter.Middag på kvelden.
Torsdag 25. juli
Trondheim – Stiklestad – Trondheim
Etter frokosten setter vi oss i bussen med kurs for Stiklestad. På veien kjører vi innom Falstad, en
politisk fangeleir under 2. verdenskrig. Videre går turen innom Levanger, der det blir lunsj før vi
kjører den siste biten til Stiklestad.
Her skal vi besøke kulturhuset og gjøre en vandring gjennom historien, med slaget på Stiklestad som
hovedtema. Til avtalt tid blir det trøndersodd, servert to ganger med påfølgende kaffe på Stiklestad
Hotel.
Kl.19.00 starter ”Spelet om Heilag Olav”-kanskje det største, beste og det eldste sagaspillet i Norge.
Husk at forestillingen spilles utendørs, så kle deg deretter.Etter forestillingen reiser vi tilbake til
hotellet i Trondheim.
Fredag 26. juli
Trondheim – Røros
I dag blir det en rolig start på dagen. Vi spiser frokost og pakker bussen før vi begir oss ut i Trondheim
på egenhånd. Husk å spise lunsj før avreise.
Ca. kl. 13:00 møtes vi igjen og setter kursen mot Røros. Vel fremme i Bergstaden sjekker vi inn på
hotellet og det blir tid til å pakke ut før vi møtes til bergstadsvandring. Dette blir en interessant tur
rundt i Røros som avsluttes i kirken. Vi spiser felles middag før vi kl. 20.30 drar sammen til
Slagghaugene, der Elden starter kl. 21.30. Husk at forestillingen spilles utendørs, så kle deg deretter.
Lørdag 27. juli
Røros - hjemstedet
Frokost før vi pakker bussen for avreise sydover igjen etter to opplevelsesrike dager i Trøndelag. Vår
kjørevei i dag blir Rv4 sydover. Vi stopper i Alvdal og får med oss Aukrustsenteret.
Turen går videre ned Østerdalen og det blir benstrekk og lunsj underveis. Vi møter etterhvert E6 og
er tilbake i Oslo ca. kl. 20:00.
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Pris kr. 6.990,- pr. person, som inkluderer:
 Reise i komfortabel turistbuss
 Reiseleder
 Tre overnattinger i dobbeltrom med frokost og middag
 Inngang på Stiklestad og spelet
 Inngang Elden på Røros og nattmat på hotellet
 To lunsjer, dag 1 og 4
Tillegg for:
 Enkeltrom kr.1.425, Lunsj dag 2 og 3
 Avbestillingsforsikring kr. 350,-
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