
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Torsdag 2. september 2021 – 2 dager 

Fosen og Inderøy

Inkludert i turen:
 Reise i moderne turbuss
 En natt i dobbeltrom inkl. frokost
 Besøk på Galleri Fenka
 Besøk på Gulburet
 Besøk på Gangstad Gårdsysteri
 Omvisning på Inderøy gårdsbryggeri
 Middag på Øyna Parken
 Middag Råkvåg
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Grunnpris kr.   4.200,-
Depositum kr.   1.000,-
Enkeltromstillegg kr.      495,-



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7093 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Dag 1 – torsdag 2. september - kl. 9.00

Avreise fra avtalt sted i Trondheim, og vi setter kurs nordover langs E6. 
dagens mål er Den Gyldne Omvei på Inderøy. På vei nordover, tar vi turen 
innom Levanger. Vi besøker Galleri Fenka, og får litt tid på egen hånd, før vi 
møtes til avtalt tid.

Etter en kort kjøretur nordover, svinger vi inn på Den Gyldne Omvei. Vi 
stopper hos tre av de kjente aktørene;

 Gulburet
 Gangstad Gårdsysteri
 Inderøy Gårdbryggeri

Vi avslutter vår bussrunde på Øyna, hvor vi overnatter denne natten og vi 
bor på Øyna Landskapshotell. Om kvelden møtes vi til felles middag og 
hygge.

Dag 2 – fredag 3. september

Etter frokost sjekker vi ut, og legger bagasjen i bussen. De som ønsker kan 
spasere ned til Straumen og bruke litt tid der. Ønsker man heller å nyte 
fasilitetene på Øyna, så er det også en mulighet. Bussen går derfra kl. 
12.00.

Ombord i bussen igjen setter vi kursen mot Fosen over den vakre 
Skarnsundbrua. Derfra går turen til Rødsjøen og videre til Råkvåg. På 
Råkvåg blir det middag, før vi kjører om Fevåg og Hasselvika mot Rørvik for 
ferga til Flakk. Ankomst ca. 20.00 i Trondheim. 


