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BLI MED, OPPLEV 1000 ÅRS HISTORIE I TRONDHEIM   

fra 13.  - 16. september 2021  
 

Vi inviterer til luftetur etter Covid 19 vaksinasjoner er unnagjort. Midt 

Norge og Trondheim. er et makeløst flott turprodukt. Vi får mye for 

pengene og et svært interessant innblikk i Trondheims historie. Vårt 

program omhandler mer enn 1000 års historie. - Byen fremstår med en 

aura av kongelighet, etter at Olav Tryggvasson lot sitt sete bygge ut her i 

år 997. Det er grunnen til at Nidaros og senere Trondheim raskt ble et 

viktig handelssentrum.  I middelalderen hadde byen i egenskap av sitt 

Erkebispesete en sentral posisjon òg i Europa. Siden har byen vært               

møtested for pilgrimer, krigere og kremmere....  Ikke minst er det en      

viktig universitetsby med NTNU. Dere kan overraske studentene med 

besøk.  Vi bor på Scandic Solsiden Hotel ved Brattørkaia, nær både   

kjøpesenter, puber og restauranter…    
 

Dag 1  13. sept.  STAVANGER  - TRONDHEIM - FROSTA OG TAUTRA KLOSTER   
Kl.06.30 Fremmøte på Sola for innsjekk med Norwegian via Oslo.  
  Flybillettene utdeles på flyplassen for innsjekk.  
Kl.07.30 Flyavgang med Norwegian via Oslo til Trondheim.  
Kl.09.50 Ankomst til Værnes flyplass, bagasjehenting og buss venter på oss for å gi 
  oss besøk på Frost med Frostating og Tautra klosteret.   
Kl.11.45  Lokalguide på Tautra forteller historien om Cistercienser klosteret, den  
  prisgitte nye kirken i oppdalskifer og klosterdriften etc. suvenirer selges .. 
Kl.13.15 Inntar vi flott 2 retters lunsj med 1 drikke på Klostergarden. Vi ser de gamle 
  ruinene og får tid å besøke kiosken like ved med løksylte, såper etc      
Kl.16.15 Ankommer vi Solsiden Hotel for innsjekk og nyter en rolig ettermiddag.   
Kl.19.30 Vi spiser middag sammen på vårt hotell.  
 
Dag 2  14. sept.  TRONDHEIM   - BYRUNDE MED LOKALGUIDE              
Kl.07.-10.00 Frokost serveres på hotellet 
Kl.10.00 Byrunde med lokalguide. 
  Turen starter på Torget, hvor man får høre historien om Olav Tryggvason, før 
  den går videre til Nidarosdomen og Erkebispegården. Underveis vil man se  
  Trondheims eldste steinhuggeri, rusle over Gamle Bybro med fantastisk  
  utsikt over Nidelva, og se mange flotte tømmerhus. Turen gjennom  
  Trondheims beste severdigheter gir et avbrekk fra hverdagen, og lar en rusle 
  rundt i unike og historiske omgivelser. Inntrykket man sitter igjen med 
  forsvinner ikke med det første, og sånn sett er «Trondheim Highlight Tour». 
Kl.13.15 Lunsj på Egon Solsiden, som ligger i Solsiden Shoppingsenter. Fritid. 
Kl.19.30 Felles middag på vårt hotell.  

2021 TRONDHEIM I MIDTNORGE  

TYHOLTTÅRNET  

Tautra Maria Klosteret 
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Dag 3  15. sept.   TRONDHEIM   -  RINGVE MUSEUM - Halvdags tur m. lunsj 
Kl.07.-10.00 Frokost serveres på hotellet 
Kl.10.00 Vi drar sammen til det kjente Ringve museum, Norges Nasjonale Museum for 
  musikk og musikkinstrumenter. Museet er på en trøndersk herregård fra  
  1700 tallet. Museet har ca. 2000 forskjellige instrumenter utstilt og ble  
  åpnet i 1954, bygd på Victoria Baches private samlinger. Ringve Gård er 
  sjøhelten Petter Wessels « Tordenskiold » barndomshjem. Ringve Botaniske 
  Hage er på 130 mål, og passes av Norges Naturvitenskapelige Universitet 
  (NTNU). Omvisning i hovedhuset og den nyrestaurerte låven.  
Kl.13.15 Vel tilbake spiser vi lunsj sammen på Egon restauranten ved hotellet.  
  Fritid, shopping og hygge med venner i hyggelige omgivelser i Trondheim.   
Kl.19.30 Vi spiser middag på hotellet vårt om kvelden.    
  
Dag 4  16. sept.  TRONDHEIM - FRIDAG  M. LUNSJ  -  STAVANGER  
Kl.07.-10.00 Frokost serveres på hotellet og bagasje settes på oppbevaring. Fritid frem til 
  bagasjehenting og avreise. 
Kl.13.15 Sammen spiser vi avslutningslunsj på Egon like ved hotellet « Pizzabuffet » 
Kl.15.00  Avreise med buss til flyplassen for hjemreise med Norwegian via Oslo.   
Kl.16.00 Innsjekk på Norwegian sitt fly via Oslo til Stavanger.   
Kl.17.00 Flyavgang fra Værnes til Oslo med ankomst 17.55.   
Kl.19.00 Avreise fra Oslo og ankomst Sola kl.19.50. 
      
Pris inkl. helpensjon pr. pers i 2 sengsrom ved 20 stk    kr. 6 500,- 
  

Prisen inkluderer:        Tillegg i prisen: 
* Fly SVG –TRD t/r med Norwegian inkl. flyskatt og innsjekka bagasje   * Enkeltrom kr. 750,- 
* 3 netter på Hotell Solsiden midt i Trondheim inkl. 3. frokoster og mva.  * Drikkevarer til 3 lunsjer  
* 3 middager på diverse spisesteder inkl. mva 25%    * Drikkevarer til 3 middager 
* 4 lunsjer på turen ( på Tautra inkl. 1 drikk, ( vin, øl, mineralvann)  * Nidarosdomen entre 
* Bussbruk til Tautra, Ringved Museum, transfer iflg. programmet inkl. mva  * Entreer utenom program 
* Entre og omvisning på Ringve Museum og Botanisk Hage ( NTNU ).   
* Byrunde med lokalguide i Trondheim til fots  - behagelig opplagt.  
* Reiseleder fra Idereiser AS   
 

Ved påmelding ønsker vi følgende info:   
PS: Navn som oppgis på den reisende skal samsvare med identifikasjonsbevis. Vi trenger 
fakturaadresse, valg av enkeltrom eller dobbeltrom, evt. allergier, assistanse på flyplassen 
mellom gatene eller andre behov. Gi oss gjerne din mailadresse, om du har det? 
 
Depositum faktureres etter påmelding med kr. 1500,- . 
Ved avbestilling etter påmelding frem til 1. august, tapes et avbestillingsgebyr på kr. 1500,- pr. person.   
 
Forfall på sluttfaktura er 1. august. Husk å sjekke din reiseforsikring evt. benytt ditt                   
kredittkort ved å gå på nettsiden i bankens forside og betal fakturaen med ditt kredittkort 
som inkl. reiseforsikring og i Norge.  
 
Sjekk din reiseforsikring hvorvidt den dekker sykdoms avbestilling og / eller skader  
på reise i Norge. Alle får dekket sykdom som oppstår innenlands med HELFO kort, som om 
en er norsk statsborger. Våre samarbeidspartnere har kontrakter med oss for  
gjennomføring av turen og derfor må vi ta forbehold om endringer i flyruter og andre end-
ringer hos våre samarbeidspartnere, som er utenfor vår kontroll i forbindelse med ekstra-
ordinære hendelser grunna Covid 19, som i dag er kjent for alle. Det kan være  
endringer i avgifter, forsinkelser og andre uforutsette ting i forbindelse med turen.   
 

MUNKHOLMEN 


