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- er en veistrekning, et kulturlandskap, et samvirkeforetak
DEN GYLDNE OMVEI

Veistrekningen går gjennom et vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune 
i Nord-Trøndelag. Samvirkeforetaket ble etablert i 1998 og har i dag over 20 
besøkssteder. Vi byr på varierte kulturopplevelser der både tradisjon og 
nyskaping er ivaretatt. Her kan du:

- oppsøke håndverkeren i sitt verksted 
- besøke gårdsmatprodusenten 
- se historiske minnesmerker 
- oppleve galleri, kunstmuseum og skulpturpark
- spise og sove godt i fredelige omgivelser
- opplev nærheten til fjorden med båt og friluftsliv 
- bade og fiske 
- sykle eller gå langs flere av våre kulturstier. 



INDERØY

Hylla - Straumen 7,7 km
Straumen - Gangstad 10,8 km
Gangstad - Kjerknesvågen 11,9 km

Kjerknesvågen - Straumen 10,8 km
Straumen - Skarnsundet 12,7 km
Straumen - Mosvik sentrum 18,4 km 
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Noen høydepunkter sommeren 2015
- det beste i livet finner du gjerne når du tar en omvei ...
Soddjazz: 29. april - 3. mai
Tour of Inderøy: 30. mai
Nils Aas Kunstverksted – Sommerutstilling: 30. mai - 13. september
Den gylne tour (bakkeløp/rulleskiløp)
Hylladagen: 6. juni
Inderøy Fest: 11. - 14. juni 
SAGA senter for fotografi – Sommerutstilling: 11. juni - 20. august
Straumens Dag: 13. juni
Midt-Nordisk Kunstfestival: 20. - 26. juni
Kortreist Dansefestival: 20. - 27. juni
Inderøysommer (barne og ungdomskurs): uke 26 evt. uke 27
Båttreff på Kjerknesvågen: 3. - 5. juli
Skjelvågendåggån: 10. - 12. juli
Kulturuka i Mosvik: 18. - 26. juli
En eventyrlig seilas på Trondheimsfjorden: 31. juli - 2. august
Kvennavikdåggån
Husflidsmesse:  24. - 25. oktober                             Endring forbeholdes 
  



Reise til og langs Den Gyldne Omvei  

Tog og sykkel 
En fin måte å oppleve Den Gyldne Omvei på er med sykkel. Du kan ta med deg
sykkelen på toget og gå av ved Røra stasjon. Du er da i Inderøy kommune og
ved starten av Den Gyldne Omvei. (Sjekk mulighet for sykkelfrakt med NSB først)
Du kan også leie sykkel gjennom Innherred turistkontor eller Inderøy turistkontor.

Bil 
Du kan kjøre til Den Gyldne Omvei via tre hovedveier. 
•  Nordfra langs E6, ta av på Vist, 7 km sør for Steinkjer. Følg Rv 761. 
•  Sørfra langs E6, ta av på Hylla/Røra, 9 km nord for Verdal, Fv 221 og Fv 755.  
•  Kommer du via Fosen, kjør mot Mosvik, Rv 755.  

Båt 
Det finnes flere gjestekaier. 

  

- du kan kjøre E6 rett fram, og gå glipp av et eventyr ...



Sykkelstier langs og utenfor bilveiene   
På www.visitinnherred.com finner du forslag på sykkelturer i Inderøy kommune.  
Sykler du Inderøy rundt, så nære fjorden som mulig måler turen 71 km. En 
krevende tur, men du finner mange fine stoppesteder som du kan lese om her. 
Glem ikke å sykle over den majestetiske Skarnsundbrua over til Mosvik. 

Du kan leie sykkel for en eller flere dager. Vi har både sykkelvogn, dame-, herre- 
og tandemsykler. Ta gjerne kontakt for hente- og bringetjenester.
Inderøy turistkontor: 948 00 595 og Innherred turistkontor: 74 40 17 16

Veiene er en kombinasjon av asfalt, grusveier og stier. Du finner enda flere tilbud 
om overnatting og camping når du kommer hit. På kartsiden finner du noen 
angitte kilometermål mellom enkelte tettsteder. 

Her kan du lese om hvor du finner de ulike tilbudene om aktiviteter, overnatting 
og servering fra aktørene i Den Gyldne Omvei.  



Velkommen innom!
Åpningstider som ikke er angitt i brosjyren finnes på: www.dgo.no 
Vi ønsker at alle store grupper gjør avtaler på forhånd!

Det tar 12 minutter å kjøre E6 mellom Røra og Vist. 
Den Gyldne Omvei tar 8 minutter mer ... eller en dag, 
ei uke, en hel sommer, et helt liv …

SAGA senter for fotografi
Hotell - galleri - workshops 
Rolige omgivelser. Sjøtilgang. Gåavstand til Straumen 
sentrum, Sundsand badestrand og populœr fiskeplass. 
SAGA ble forvandlet fra sagbruk til moderne kreativt 
senter i 2012. Hjemmekoselig atmosfære.
5 hotellrom. Familie/enkelt/dobbeltrom.  

Nestled in a quiet bay, close to the center of Straumen
you will find SAGA. A state of the art creative center
with an art gallery, photo studio, a workshop center 
and a small hotel, which is open year round. 

Galleri: Sommerutstilling. 11. jun - 20. aug 11 - 17 (man stengt)
Workshop: se timeplan på www.nordphotography.com
Helårsåpent på bestilling: hotell m/frokost. 
Utleie selskap-/ konferanse lokale                    
www.sagainderoy.com                     •                   954 76 966   
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Strømnes
Et sjarmerende lite pensjonat bygd i 1905 med følelsen 
av oldemors tid med moderne komfort.  4 rom, alle 
med bad og flott utsikt. Det serveres god, hjemmelaget 
frokost i Bestestua. Nyt hagen hvor det er Godværskafé. 
Herlig badeplass, anerkjent fiskeplass, Straumen 
sentrum – alt innenfor 500 meter. 

Strømnes is a small and picturesque accommodation and dining 
venue with a wonderful view. Good conditions for fishing, hiking 
and biking in addition to a nice beach nearby. Strømnes offer a 
variety of activities. Accommodation available year round.

Helårsåpent på bestilling
Godværskafé 20. jun - 20. aug 12-16, man stengt
www.stromnes-inderoy.no                •               926 10 894  
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Rødbrygga
Et spisested i en original brygge fra 1868 med utsikt 
over tidevannsstraumen. Her serveres fiskeretter, 
mexikansk og pizza. Alle rettigheter. Lokalene leies ut 
til ulike formål. Vi skreddersyr selskapsmeny etter ønske. 

Helårsåpent
Sommer: 1. mai - 30. nov
Man-fre 13-23, lør 13-01 (15. jun - 15. aug lør 13-23), søn 13-22
Vinter: 1. des - 30. apr
Tir-tor 14-22, fre-lør 14-01, søn 14-21, man stengt 
www.rodbrygga.no      •     74 15 37 25     •      916 14 994

A restaurant in a closed-down wharf from 1868 with a view 
of the tidal current that has given the town centre 
Straumen (current) its name. The restaurant serves fish, 
pastas, juicy steak and pizza. Welcome! 
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Nils Aas Kunstverksted
KUNSTMUSEUM for billedhoggeren Nils Aas
KUNSTGALLERI med samtidskunst
KUNSTVERKSTED for barn og unge
KUNSTBUTIKK 
Kort vei til Muustrøparken med elleve skulpturer av Nils Aas.

Helårsåpent
Sommer: 31. mai - 16. aug: man-fre. 11-17, lør-søn. 12-17
Høst/Vinter/Vår: 17. aug - 30. mai
tirs-søn 12-16, man stengt
Utstillingen er stengt i monteringsperioder.
www.nils-aas-kunstverksted.no                •              7415 5212 

ARTMUSEUM for the sculptor Nils Aas
ARTGALLERY with contemporary art
ART WORKSHOP for visiting children
ART SHOP 
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Muustrøparken og Den Syngende Flyndre
Langs stier og ved sitteplasser i parken finner du 11 
skulpturer av Nils Aas på begge sider av Granaelva, 
omkranset av vakker beplantning. Skulpturen Flyndre 
blir kalt Den Syngende Flyndre pga. musikken som 
komponist Øyvind Brandtsegg har laget til skulpturen, 
og som skifter med flo, fjære og årstidene.

For omvisning kontakt Aud Holmern:          922 96 950
aud.karin.holmern@ntebb.no  
www.inderoy.kommune.no

“Muustrøparken,” a small park where art and nature 
interact. Along the path by the stream you will find 11 
sculptures made by the sculptor Nils Aas. The sculpture 
“Flyndre” has its own interactive music which changes 
along with the tide and the seasons. 
www.flyndresang.no
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Flyndra AS
Helårsåpent 
Marens bakeri har nystekte brød og kaker – ta med hjem 
eller nyt dem i vår trivelig kafé. Åpent man-fre 10-16
E@ internettkafe kan tilby spennende lunsjretter med 
lokale råvarer og nykvernet kaffe.
Åpent man-lør 10-16 (man-tor 17-21 i skoleåret)
Jostu en fargerik gavebutikk med eget lysverksted som må 
oppleves. Klær, design, leker og mye mer.
Åpent man-lør 10-16.
Inderøy Turistinfo: 20. jun- 20. aug man-lør 10-17 
Tlf: 948 00 595 
www. flyndra.no                        •                      982 68 115/16
 
“Flyndra” or “The Flounder” is a collaboration of “Jostu” - a 
shop with handcraft, Maren’s bakery and e@ internet café. 
In the summer you will also find the tourist info here.  
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Inderøy Slakteri AS
Her lages Trøndelags nasjonalrett! Ekte Inderøysodd 
med kjøttkraft, fåre- og oksekjøtt og kjøttboller. Et 
kvalitetsprodukt tuftet på trøndersk håndverks-
tradisjon, oppskriften er uendret i generasjoner. 
Inderøysodd selges som frysevare over hele landet. 

Helårsåpent 
man-ons 10-16, tor-fre 10-17, lør 10-14
www.inderoysodd.no                    •                     74 15 60 00

“Inderøy Slakteri,” a family owned meat processing 
company, specializing in local traditional food. Our 
most well known product is “Inderøysodd,” which is a 
richly flavored broth with meatballs, cubes of beef and 
lamb meat. This traditional dish is often used as the main 
dish in occasions like weddings and baptism. 
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Bunadsaum AS
En veletablert familiebedrift som har produsert
Nord-Trønderbunadene siden 1938. Vi fører alt du
trenger til bunaden, enten du vil sy selv eller vil kjøpe
den ferdig. Kom gjerne innom og besøk vår utstilling.

Helårsåpent
Man 8-18, tir-fre 8-16, lør etter avtale
20. jun - 20. aug: man-fre 8-16, lør stengt
www.bunadsaum.no                      •                    74 15 30 23

“Bunadsaum” is a family owned company that has  
been manufacturing the regional folklore costume 
of Nord-Trøndelag since 1938. 
Welcome to visit our exhibition.
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Ystgård gartneri 
Gartneri med produksjon av blomster og grønnsaker 
til alle anledninger. Vi har egen butikk i gartneriet med 
salg av blomster, grønnsaker og artikler for hage og 
plantestell. I tillegg selges gårdsmatprodukter fra lokale 
produsenter både i og utenfor Den Gyldne Omvei.

Helårsåpent 
Man-fre 9-17, lør 9-15
1. mai-21. juni: man-fre 9-19, lør 9-17
1. des-23. des: man-fre 9-19, lør 9-17

www.gartneri.no                           •                        74 15 30 63
“Ystgård gartneri” is our local farmers marked, where you 
find flowers and plants. Fresh vegetables and berries grown 
her at Inderøy. 
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Gulburet
Gårdsbutikk/kafé med stort utvalg av lokale spesialiteter. 
Servering fra gårdens bakeri og bryggeri. Nyt atmosfæren 
i gårdstunet med smørbrød, lunsjretter og kaker. Kultursti 
og sykkelturer. Grupper kan bestille omvisning/servering/
møtelokaler i Smia, Låven og Bestemorstua.

Helårsåpent
15. feb - 31. mai: tor-fre 11-17, lør 11-16
1. jun -31. aug: man-lør 11-17 (søn 19. og 26. juli 12-16)
1. sep - 23. des: tors-fre 11-17, lør 11-16
Utvidet åpningstid i des.
www.gulburet.no                          •                         977 39 502

“Gulburet” is a farm shop and cafe at Verdal Østre. Here you 
can come close to the animals and relax in a original country 
court yard. The traditional building “bur” was originally used 
for food storage. Today “Gulburet” serve as a farm shop filled 
with lots of locally manufactured food and craft.  
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Therese Kvams Vevstue
Vevstue og butikk på samme tun som Gulburet. 
Velkommen til en butikk med unike produkter fra Vevstua 
og lokale produsenter. Her finner du skinnfeller, vevde 
løpere, garn, strikkevarer, troll, glasskunst mm.

Helårsåpent
22. jan - 31. mai: tor-fre 11-17, lør 11-16
1. jun -31. aug: man-lør 11-17 (søn 19. og 26. juli 12-16)
1. sep - 23. des: tors-fre 11-17, lør 11-16
Utvidet åpningstid i des.
www.vevstua.no                           •                         957 62 342 

Therese Kvam’s Arts and Crafts, creates different products 
like tapestry, knitwear and trolls. At the studio, products from 
other crafts people are being sold. In addition, also yarn, 
tablecloth, fur rug of lamb and glassware is being sold here. 
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Gangstad Gårdsysteri 
Her lages prisbelønt ost og iskrem av gårdens ferske
kumelk. Gårdsbutikk med egne og andres produkter. 
Om sommeren kan du nyte vår lokale iskrem og en
kopp kaffe i gårdstunet eller i kårstua.
Store grupper bes avtale på forhånd.
Helårsåpent
Man-fre 9-16, lør 10-15
20. juni - 20. aug: man-fre 9-17, lør 10-16
Søndager stengt, men åpent 19. og 26. juli 12-16
Utvidet åpningstid før jul.
www.ysteri.no                            •                             74 15 64 45
“Gangstad Gårdsysteri”, well known for its award winning 
cheese and ice-cream, made of the farm´s fresh cow milk. 
The farm shop offers a variety of locally manufactured 
food. You can enjoy a cup of coffee and ice cream in 
the farm yard. Welcome to taste our dairy products!
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Hustad kyrkje
Ved Den Gyldne Omvei ligg 2 mellomalderkyrkjer.
Eigar er Fortidsminneforeininga.
Nesten gøymd av mektige tre finn du Hustad kyrkje,
bygd på 1100-talet. Takka vera få endringar framstår
bygningen som svært autentisk. Sjå òg på det 
særmerkte gjerdet; ”kjerkplanken”, kring kyrkjegarden. 

For omvisning kontakt Aud Holmern    •     922 96 950
aud.karin.holmern@ntebb.no 
Åpen kirke søndager i juni - august kl 13-16
www.fortidsminneforeningeninderoy.no 

Almost hidden by tall trees you will find Hustad church,
built in the 12th century. Due to few changes in the past,
the building has kept much of its authenticity. 
For guided tours, contact Aud Holmern; 922 96 950
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Kjerknesvågen Kai 
Åpen kiosk, dieselsalg, gjestebrygge, sanitæranlegg, 
båtslipp m.m. hele sommeren. Noen plasser for bobil/
campingvogn. Selskapslokale til leie hele året. Jekta 
Pauline har hjemmehavn ved jektbasen. Båttreff 3.-5. juli.

Kjerknesvågen quay
Enjoy the silence of the still water, an authentic maritime 
environment, or simply a beautiful view of the surrounding 
landscape!The facilities cater for most needs: quay, shop, 
kiosk, café, bathing and of course, pleasant and hospitable 
company. We also operate a camping site for overnight 
stays and a store with gas/petrol sale.
Welcome to our annual boat festival 3th - 5th of July. 

Åpningstider kiosk 
25. april - 4. okt: lør-søn 11-18 
22. juni - 14. aug: Åpen kiosk hver dag 14-22
Utenom sesong: Kiosk og dieselsalg stengt, åpent kaiområde. 
www.kjerknesvaagkai.no                   •                913 64 286
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Berg Gård
Gårdsbutikk i gammelt landhandelmiljø. Eget slakteri og 
gårdsmatkjøkken hvor det foredles lam, frilandsgris og 
honning. Slakteriloftet spisested med sin spesielle atmos-
fære, egne gårdsmat og flotte utsikt, er det perfekte sted 
for festlige anledninger, dagkonferanser og bussgrupper. 
Sommer kafé og husdyrpark. 

Spisested: Helårsåpent på bestilling
Gårdsbutikk og sommerkafé: 1. jun - 31. aug 
Åpent alle dager 11-17
Resten av året etter avtale
www.berg-gaard.no     •    74 15 52 07     •     470 35 044
On top of a hill, situated in the beautiful scenery of Inderøy 
you will find a general store as in the old days. The farm has 
its own butchery and a kitchen where meat from lamb and 
free range pigs are processed. We can arrange for groups to 
be served coffee, lunch and dinner.
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Inderøy Gårdsbryggeri 
Vi brygger øl etter gamle håndverkstradisjoner. 
Hos oss kan du handle øl og gavepakninger og vi 
arrangerer ølsmaking for små og store grupper. 
Du kan også nyte Inderøyøl hos serveringsbedriftene 
langs Den Gyldne Omvei.

Helårsåpent
1. mai - 31. aug: lør 13-16 og etter avtale
1. juli - 31. juli: tor-lør 13-16 og etter avtale
20. nov - 23. des: lør 13-16 og etter avtale
Resten av året: Etter avtale
Inderøyøl selges også i dagligvarebutikker på Straumen.
www.igb.no                                 •                              922 54 112
We brew beer based on old craft traditions. Here you can 
buy beer and gift packs and we organize beer tasting for 
both small and large groups. You can also enjoy our beer at 
dining establishments along The Golden Road.
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Mosvik Brygge
Ei djupvannskai fra 1700- tallet innerst i Trondheimsfjorden 
i sentrum av Mosvik. Her finner du en særegen restaurant, 
pøbb, kaffebar og softis. Vi har Sjøhuset og skogstuer til 
overnatting. Utleie av kajakker, Øien fiskebåt, robåter og 
sykler. Tilrettelagt for båtfolket. God tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Nytt: Åpner badeland 30. mai 2015 

Helårsåpent
Sommeråpent: 1. mai - 31. aug: alle dager 11-24 
Helårsåpent på bestilling.   
www.mosvikbrygge.no                         •                       950 26 457
Mosvik quay is an old trading harbor from the 1700s which 
today is a distinctive restaurant and bar idyllically located 
by the fjord of Trondheim. Just as easily reached by car as by 
boat, only 5 minutes from the majestic Skarnsundet bridge. 
We have “Sjøhuset” and forest lodges for accommodation. 
Activities: Moose and squirrel watching, kayak – and boat 
hire, quiz and pier dance. All facilitated for boaters. 
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Jægtvolden Fjordhotell
Et førsteklasses kjøkken, romslige overnattingsrom og
trivelige selskapslokaler garanterer for et avslappende
opphold. Her finnes 61 rom, 3 suiter og 4 familie rom. 
Et populært sted for kurs, konferanser og selskaps-
arrangement. Fra hotellet går du rett ut i den
vakre parken som strekker seg ned til fjorden. 

Helårsåpent
Dobbeltrom i perioden 20. juni - 20. aug fra kun kr. 990,-
www.jegtvolden.no                      •                      74 12 47 00

An excellent kitchen and spacious rooms will ensure a
relaxing stay. Ideally suited for courses, conferences and
social events. We have 61 rooms, 3 suites and 4 family 
rooms. You can walk right into the park that is surrounding 
the hotel. Close proximity to the fjord

Sakshaug gamle kyrkje
Ved Den Gyldne Omvei ligg 2 mellomalderkyrkjer.
Eigar er Fortidsminneforeininga.
Frå Sakshaug gamle kyrkje ser du vidt ut over Inderøy.
Tradisjonen seier at dette Gudshuset vart vigsla i 1184,
og steinhoggarmerka viser slektskapen med
Nidarosdomen. Kyrkja inneheld interessante kunst- og
bygningshistoriske detaljar.

On top of a hill, Sakshaug church offers a magnificent view 
of Inderøy. According to the history, this church, with its 
interesting historical details, was consecrated in 1184. 
Marks from the rock cutting process shows a connection 
with the Nidaros cathedral in Trondheim.

For omvisning kontakt Aud Holmern    •     922 96 950
aud.karin.holmern@ntebb.no
Åpen kirke søndager i juni - august kl 13-16 
www.fortidsminneforeningeninderoy.no 
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Øyna 
Restaurant og selskapslokale på taket av Inderøy. 
Opplev stemningen i et vakkert kulturlandskap, smak 
på den lokale maten som tilberedes på beste måte av 
våre kokker. Nyt Trondheimsfjordens lengste utsikt. 
Aktiviteter som Fotballgolf og naturbasert aktivitesløype. 
Gårdsmatutsalg.
Sertifisert Norsk Økoturismebedrift. 

Helårsåpent på bestilling
Selskaper, dagskonferanser og aktiviteter
Sommeråpent: 1. juni-31. aug: man-fre 13-20, lør-søn 12-18 
Restaurant utenom sommersesong, se nettside.   
www.oyna.no                                •                             915 90 813

Here you can enjoy local cuisine in the ambience in the 
«Longhouse» – built with inspiration from
the Viking era. A magnificent view of the fjord.
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Husfrua Gårdshotell
Et idyllisk hotell og spisested med flott utsikt over Trond-
heimsfjorden. På Husfrua våkner du opp til hjemmelaget 
brød, nykokt kaffe og egg fra frittgående høns. 
Husfrua Gårdshotell er omgitt av aktiviteter for store og små. 
Her kan du oppleve gårdsdrift på nært hold, hilse på smådyra, 
dra på tur til fots, på sykkel eller bestille en ridetur.

Sommeråpen kafé, gårdsbutikk og bruktbutikk.
1. juni - 20. aug: tir-søn 12- 16 (man stengt)
Helårsåpent på bestilling for selskap/overnatting/seminar
Velkommen!
www.husfrua.no                                 •                              406 48 881 

“Husfrua” is a charming hotel and restaurant in a traditional 
farm house built out of timber in 1867. During summer we 
serve lunch based on local food and old recipes.
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Inderøy - er en landbruks- og kulturkommune 
Midt i Innherred, med tettstedet Straumen som kommunesenter finner du ett av landets flotteste
kulturlandskap. I samspill med fjord og horisont oppstår det vakre “Inderøylyset” som har gitt
inspirasjon til kunstnere i mange hundre år.

Fra 01.01.12 ble de to gamle kommunene Mosvik og Inderøy slått sammen til den nye Inderøy
kommune, med i underkant av 7000 initiativrike og kreative innbyggere. Med aktive lag og
foreninger, Nils Aas Kunstverksted, folkehøgskole og videregående skole med estetiske linjer
lokalisert her, er det et yrende kulturliv i hverdagen. På sommers tid tar vi med glede i mot våre
gjester som ønsker å oppleve vårt kulturlandskap og alle de mange ulike tilbud som finnes her.

Inderøy strekker seg fra E6 over den frodige halvøyen innerst i Trondheimsfjorden via 
Skarnsundet til Mosvik på Fosenhalvøya. I dette landskapet finner du mange skatter langs 
Den Gyldne Omvei. Hjertelig velkommen! 

Med vennlig hilsen 
Ida Stuberg

Ordfører i Inderøy Kommune 



Trå varsomt 
Vi deler gleden over vår varierte natur og håper du vil spille på lag med 
naturen, trø varsomt og sett minst mulig spor.

InderøyVert 
En InderøyVert-bedrift er en bedrift som er kurset i vertskap, 
lokalhistorie og reiselivstilbudet på Inderøy. Slike bedrifter er 
merket med kommuneblomsten vår: Løvetann - strålende og sterk. 

Inderøy er i gang 
Merket for bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merkeordninger og 
sertifiseringer står på agendaen både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å vise at vi tar 
ansvarlig utvikling av Inderøy som reisemål på alvor. Vi arbeider nå målrettet for å få tildelt 
merket. 

Gavekort og gaveesker fra DGO
Spør etter våre elektroniske gavekort som kan brukes hos alle medlemmer av DGO.
Hos flere av medlemmene våre kan du få fylt opp gaveesker med mange godsaker. 



“The Golden Road” is located on the peninsula Inderøy, in the middle of Nor-
way. It is the name of a group of farmers, galleries, artists, craftsmen, boat rental, 
historical sites, butchery, restaurants and a hotel, who collaborates to make 
“The Golden Road” a wonderful place to visit. Here you can visit the farmer and 
buy their fresh food and crafted products. You can enjoy traditional food made 
from old recipes in a relaxing country yards. Here you will find a museum of 
Norway’s most recognised sculptor.  You can choose between a modern hotel 
and several nostalgic Bed & Breakfast. You can rent boats, go fishing or simply, 
sit down and enjoy the beautiful views of green hills and fjords. 

“It takes you 12 minutes to drive the E6 distance between Røra and Vist. 
The Golden Road takes 8 minutes more ... a day, a week, a summer, 
or an entire life …” 

Der Goldene Umweg führt durch eine reizvolle Kulturlandschaft. Hier gibt es 
eine Kunstgalerie, einen kleinen Skulpturenpark, Kunstgewerbeartikel, gastof-
fene Bauernhöfe, die ihre eigene Lebensmittel anbieten, zum Verkauf und zum 
Essen. Eine Vielzahl interessanten, inhaltsreichen Familienangeboten und 
Übernachtung stehen auch zur Verfügung. 

“In 12 Minuten fährt man auf der E6 von Røra nach Vist. Auf dem Goldenen
Umweg dauert die Fährt 8 Minuten länger … oder einen Tag, eine Woche,
einen Sommer, ein ganzes Leben …”

THE GOLDEN ROAD

DER GOLDENE UMWEG



Ta gjerne kontakt direkte med den enkelte aktør. 
Ved behov for mer informasjon, overnatting, guiding 
og skreddersøm av turer, ta kontakt med: 
Innherred turistkontor:
Tlf: 74 40 17 16 - post@visitinnherred.com  
På www.visitinnherred.com finner du beskrivelser og priser 
på flere ulike guidede turforslag.  

Ønsker du ytterligere informasjon eller har spørsmål om 
Den Gyldne Omvei ta kontakt med vår leder, Liv Elin Olsen. 
Tlf: 977 39 502 eller post@dgo.no 
Vi ønsker at alle store grupper gjør avtaler på forhånd.
 
Den Gyldne Omvei er alltid interessert i å bli et bedre vertskap, 
og takker for gode råd. 
Også for andre henvendelser / saker som angår andelslaget 
ta kontakt med vår leder. 

Inderøy turistinfo:
Åpent fra 20. juni - 20. august man-lør kl 10-17
Tlf: 948 00 595
  

Kontakt og info:

www.dgo.no



«Her ser eg fagre fjord og bygder ...»
         Aasmund Olavsson Vinje, 1860

www.dgo.no


