
 

 
 

Savalen Fjellhotell & Spa 
- trivsel og velvære 

Savalen Fjellhotell har vært i familien Hektoens eie i over 40 år. Gjennom disse årene 
har hotellet hatt gleden av å ønske mange ulike gjester velkommen til trivelige dager på 

fjellet. De senere årene har hotellet utviklet et enda bedre tilbud og kan i dag tilby et 
anlegg på ca 7000 m2 fordelt på 65 værelser, 8 fjellsuiter og egen SPA avdeling. 

Hotellet vektlegger å tilby et innholdsrikt og variert program under opphold. Hotellet 
ønsker velkommen og serverer kaffe ved ankomst. Programmet er innholdsrikt med 

Bløtkakeaften, Levende-Lys aften, dans hver kveld i Kobbersalen samt mye mer. 
Velkommen til Fjellhotellet. 

 
Dag 1. Hjemsted – Savalen 
Avreise fra Raufoss kl.08.00 med påstigning underveis. Vi kjører via Folldalen til Alvdal 
for lunsjservering på Taverna Alvdal kl.13.30. Straks etter lunsj kjører vi til 
Aukrustsenteret hvor vi blir ønsket velkommen av vår lokalguide som tar oss med på en 
spennende runde i senteret. Med fortellingene om Steijela, Sandeggbakken og 
knokkelkampene mellom Tynset og Alvdal har Kjell for alvor satt bygda på kartet. Vi 
spiser lunsj på Alvdal før vi kjører til Savalen hvor vi blir ønsket velkommen og får tildelt 
våre rom. Kaffe og hjemmebakst serveres i resepsjonen straks etter ankomst. Resten 
av ettermiddagen til fri disposisjon til å gjøre seg bedre kjent med hotellet før vi om 
kvelden samles til felles middagsservering og hyggelig samvær. 
 
Dag 2. Savalen med Røros 
Vi spiser frokost på hotellet. I dag skal vi besøke Røros med avreise fra hotellet 
kl.09.00. Ved ankomst Røros blir vi møtt av vår lokalguide som tar oss med på en 
byvandring samt besøk til Smeltehytta. Det blir tid på egenhånd i bergstaden før vi 
spiser lunsj på Røros Hotell kl.13.30. Til avtalt tid returnerer vi tilbake til hotellet. 
Ettermiddagen til fri disposisjon før vi samles igjen i hotellets spisesal og inntar turens 
siste middagsmåltid. 
 
Dag 3. Savalen – Hjemsted  
Frokost på hotellet før vi takker for oss og setter kursen tilbake til vårt hjemsted. Turen i 
dag går rundt Savalen vannet og videre ned til Einunnabru. Einunndalen er Norges 
lengste Sæterdal med sine 55 km. I Einunndalen kan du gå fine fjellturer og på stier i 
uberørt natur, og du kan fiske i fjellvatn, bekker og elver noe som vi selvsagt ikke får tid 
til, men noen hyggelige stopp blir det. Vi spiser lunsj før vi ankommer vårt hjemsted 
igjen utpå ettermiddagen. Takk for turen, på gjensyn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


