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TRIVSELSTUR TIL MAURTUVA VEKSTGÅRD PÅ INDERØY 

- med utflukt langs Den Gyldne Omvei 

  
Tidspunkt:   Tilbudet gjelder for hele 2018 

Varighet:  Tirsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag 

Antall:    6-10 personer 

Tilbyder:   Maurtuva Vekstgård i samarbeid med Visit Innherred AS 

Kontaktperson:  Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva Vekstgård, mob. 90 89 86 96 

E-post:    kjerstin@maurtuva.org 

Hjemmeside:  www.maurtuva.org  

Pris:    Pris ved 6 personer:   8850,- per. pers. 

   Pris ved 8 personer:   7300,- per. pers. 

   Pris ved 10 personer: 6400,- per. pers 

Prisen inkluderer: 

2 netter overnatting med frokost to dager (onsdag og torsdag) på Maurtuva Vekstgård 

Transport tur/retur Røra togstasjon (1 time og 9 minutter fra Trondheim lufthavn Værnes) 

Rundtur i minibuss med ulike besøk og omvisninger langs Den Gyldne Omvei 

Besøk og omvisning på Rostad gård 

Guidet vandring inkl. lunsj langs vår vakre kultursti langs sjøen 

2 middager, 2 lunsjer, frokost og kveldsmat under hele oppholdet.   

 

Viktige merknader:  

Vi må ha praktisk informasjon om gruppen, f.eks. matallergikere. Dette sendes til oss senest  

14 dager før turen gjennomføres. Det er universell utforming av 1. etasje av trønderlåna på 

Maurtuva, men soverommene er i 2. etasje så alle gjester må kunne gå trapp. Avbestillingsfrist:   

1 uke før turen gjennomføres. Betaling: 50% forhåndsbetaling ved bestilling. 

 

mailto:kjers-gr@online.no
http://maurtuva.org/
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Program:  

Dag 1 tirsdag  

Ankomst Maurtuva ettermiddag/tidlig kveld  

- vertskapet tar imot, samling i gammelstua.  

Sjølhushold kveldsmat etter avtale. 

Dag 2 onsdag:  

8:30 – 9:30 Frokost 

10: 00 Avreise Maurtuva 

10:30 – 12:00: Nils Aas Kunstverksted med omvisning inne og i Muustrøparken 

Nils Aas Kunstverksted er et museum for billedhoggeren Nils Aas sine arbeider. Nils Aas ble født på 

Inderøy og kunstverkstedet ligger i nærheten av hans barndomshjem i Straumen. I galleriet vises det 

vekslende utstillinger av samtidskunst innenfor bilde og skulptur. Kunstverkstedet ble åpnet i 1996 

med «Bauta» av Nils Aas sentralt plassert i bygget. 

 
Muustrøparken 
Muustrøparken, like ved Nils Aas Kunstverksted, er en skulpturpark med 10 skulpturer av Nils Aas. 

Her er det flott å vandre langs elven og over Muusbrua fra 1816. Vi anbefaler et stopp for å høre 

Flyndra «synge». I Straumen er det lokale butikker i et idyllisk trehus-miljø.     

 

12:30 – 14:00: Gulburet  

I den bugnende gårdsbutikken på Verdal Østre tilbys et spennende utvalg av gårdsmatprodukter, 

lokal historie og handverk. Gårdens kulturminner og bygdekokkenes oppskrifter gir grunnlag for gode 

opplevelser, alt med inspirasjon fra ny og gammel tid. Kortreist mat og drikke kan nytes i tunets 

trivelige atmosfære, og på låven kan dere besøke kunstutstillingen. Her skal vi spise dagens lunsj.  

 

14:30 - 1530: Gangstad Gårdsysteri  

Gangstad Gårdsysteri er et av de første gårdsysteriene i Norge som fikk autorisasjon som meieri. Her 

lages prisbelønte oster av gårdens ferske kumelk, bl.a. ulike hvit- og blåskimmeloster, samt den 

populære salatosten. De lager også fløteis, yougurtis og sorbèter.  Vi blir fortalt og vist rundt. I 

kårstua eller ut i tunet koser vi oss med noen smaker fra produksjonen og tar en kaffe og is.  

 

16:00 Tilbake til Maurtuva 

 

19:00: Middag på Bryggeriloftet til Inderøy Gårdsbryggeri  

Inderøy gårdsbryggeri ligger en kort spasertur fra Maurtuva Vekstgård. De var et av de første 

trønderske bryggeriene som startet ølbrygging i 2007. I fjor stod Bryggeriloftet ferdig. Her tar de imot 

grupper på øl-smaking, holder selskaper og kan servere middag og lunsj i samarbeid med en annen 

Inderøybedrift, restaurant Øyna.  
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Dag 3 torsdag:  

8:30-9:30 Frokost 

10:00 Avreise Maurtuva 

 

10:30-12:30: Besøk på Rostad Gård med omvisning 

Vi får høre historien om Ole Richter og Ebba Astrup. Den inneholder livslang kjærlighet, storpolitikk 

og trangen til å gjøre godt for barn i en vanskelig situasjon. Den dag i dag er Rostad sted for barn som 

har det vanskelig.  

 

12:30 15:30: God-værsplan: Guiding ved Ida/Kjerstin langs Kulturstien fra Rostad til Undersåker 

Vi rusler ned til sjøen og får en guidet tur langs en av Inderøys mange kulturstier. 

Stopp underveis for lunsj.  

  

Plan ved dårlig vær: 13:00 – 15:00: Kirkeguiding - Sakshaug gamle kirke og Hustad kirke  

Fra Sakshaug gamle kirke ser du vidt ut over Inderøy. Historien sier at dette gudshuset ble vigslet i 

1184, og steinhoggarmerkene viser slektskapen med Nidarosdomen. Kirka inneholder interessante 

kunst- og bygningshistoriske detaljer. Her får dere en kort omvisning. 

 

Hustad kirke er en langkirke fra 1150. Den er den minste av de bevarte trønderkirkene i 

Fortidsminneforeningens eie, og har stått uforandret siden foreningen fikk den som gave i 1887. Den 

har derfor et uvanlig godt bevart både indre og ytre. Hustad kirke ble reist i samme periode som flere 

andre steinkirker på Innherred, bygd i samme stil og med samme materiale.   

 

16.00: Middag: Mosvik Brygge 
Mosvik Brygge er et gammelt handelssted fra 1700-tallet i Mosvik sentrum. Tidligere het stedet 
Vinjesjøen og hit kom det jekter og dampbåter fra Levanger og Trondheim for levering av varer, gods 
og reisende. Nå er det en særegen bryggerestaurant og pub med flott utsikt mot Trondheimsfjorden.   
 

Velkommen til Inderøya og Maurtuva Vekstgård! 

Mvh 

Kjerstin Heggdal Grimstad & Ida Stene Tangstad 

Maurtuva Vekstgård  
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