Trøndelags Toscana - Inderøy
Inderøy ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden og har et av landets flotteste kulturlandskap! Samspillet mellom
sjøen og det spesielle «Inderøylyset», har inspirert billedkunstnere og forfattere i mange hundre år. Den Gyldne Omvei
på Inderøy er Trøndelags Toscana, og her finner du gårdsbutikker, spisesteder, overnatting og mye mer, alt med lokalt
preg. Det sies at en reise langs Den Gyldne Omvei kan 20 minutter, en dag, en uke, et år – eller et helt liv. Uansett gir
opplevelsene langs denne omveien mersmak.

Weekend, familieferie eller bare feire bursdag!
Inderøy byr på perfekte muligheter.
Vi tilbyr en pakke med overnatting og middag. I tillegg kan du velge hvilke aktiviteter du ønsker.
OPPLEVELSER
Pakkepris inkl 1 overnatting på vakre Øyna kulturlanskapshotell i dbl rom, inkl frokost
Nydelig 3- retters middag uten drikke 2596.- per person
Øyna kulturlandskapshotell
På taket av Inderøy, midt i matriket og med en utrolig utsikt utover Trondheimsfjorden ligger 18
enkeltstående rom som er bygd inn i bakken, tilpasset naturen, og for å ivareta panoramautsikten.
Alle rom har egen balkong og store vindusflater. 16 dobbeltrom og 2 suiter utgjør vårt kulturlandskapshotell.
Rommene henger ut over landskapet og gir deg følelsen av å sveve.
På sommerhalvåret er restauranten åpen for lunsj mellom kl 13.00 - 17.00.

FORSLAG TIL AKTIVITETER
•

Sykkeltur – vi tilbyr leie av sykkel fra kr 100,-, evt. El-sykkel fra kr 200,Du kan velge mellom asfalterte veier eller søke stillheten på små grusveier der du føler at har

kommet tilbake til 60-tallet hvor du på veien finner både gallerier, gårdsbutikker, museer, sport og
friluftsliv. Ett forslag er en rundtur rundt Borgenfjorden. Ruta er på 32 km og slynger seg mellom
trønderske gårder og vakkert kulturlandskap, og passerer blant annet Mære kirke, Gjørv Gård, og
Gulburet.
Sykkelrute Borgenfjorden; https://visitinnherred.com/aktiviteter/Borgenfjorden_rundt/884922/
•

Lunsj på Gulburet

Ta lunsjen på Gulburet langs den Gylde omvei. I gårdsbutikken til Gulburet kan du velge og
vrake i gode smaker og lokal historie! Du finner ferske hjemmebakte brød, nytrakta kaffe og
ferske kaker. Arve er en habil lefsebaker, og hele året finner du det han tryller frem fra
bakeriet, i kafeen og butikken. Du finner også produkter fra andre lokalmatprodusenter,
håndtverkere og mye annet spennende! I fjø
•

Ølsmaking
Med bryggerimester Steinar Kvam fra Inderøy gårdsbryggeri. Her får dere lære litt om historie,
bryggeprosesser, øltyper, og hvilken mat de forskjellige øltypene passer til.
De tilbyr forskjellige typer smakinger:
1) "Ølbrett" – på sommerhalvåret kan de servere 4-5 smaker av sine øl på ett brett. Alle må velge
samme smaksprøver. Pris fra kr. 160,- per person
2) Ølsmaking med smakebiter - smaking av fire øltyper og fire lokale matprodukt som passer til ølet.
Pris fra kr. 400,- pr pers

•

Putball
Dette er en morsom miks mellom fotball og golf. Dette er en aktivitet som egner seg for barn og
voksne i alle aldre. Banen snirkler seg gjennom et vakkert og variert kulturlandskap og aktiviteten
sørger garantert for en god latter. Spillets mål er å spille ballen fra utsparkstedet og ned i hullet på
færrest mulig spark. Den spilleren med færrest spark vinner runden.
Den store runden på 18 hull tar ca 1,30 time. Den lille runden på 9 hull tar ca 45 min.
Pris kr 120 pr voksen / kr 60 for barn under 12 år

•

Akevittsmaking
Hos Inderøy Brenneri på Berg Gård kan du bestille akevittopplevelser med smaking. Bli med
akevittbonden inn i fatlageret, hvor du får servert akevitthistorie, om produksjonen, fatmodningen,
samtidig som vi smaker på de ulike akevittene.
Berg Gård har også landhandleri og spisested på Slakteriloftet.

Kontakt vår ferieavdeling for hjelp til å bestille familie eller venneferien din. Vi hjelper deg å bestille
overnatting, sykler og andre aktiviteter du måtte ønske.

73 88 41 95 – ferie.tt@travelnet.no

