
Dag 1: Steinkjer - Straumen, Inderøy
Turen starter i Steinkjer hvor du henter sykkelen på turistkontoret. Ta toget
eller spør Turistkontoret om hjelp med å finne langtidsparkering. Bruk litt tid
til å utforske gjenreisningsbyen Steinkjer før du fortsetter sørover gjennom
historien langs Den Gyldne Omvei. Du sykler forbi, og bør ta deg tid til å
utforske både gravhauger og bronsealderfunn, et gårdsysteri og en
hjortefarm - for å nevne noe! 

Ta en pause, nyt stemninga i tunet og spis deilig lokalmat på sjarmerende
Gulburet før du tar fatt på siste etappe mot pittoreske Straumen som er
målet for dagen. Strekk på bena, rusle i sentrum og sovne til lyden av
bølgeskvulp. 

Måltider: 
Lunsj: Inkludert - Gulburet eller Marens bakeri
Middag: Ikke inkludert
Overnatting: Saga Inderøy

Dag 2: Straumen - Stiklestad
Dag to sykler du langs Børgins bredder. Med god fantasi kan du se for deg
Olav den Helliges menn som for over 1000 år siden, med kraftige åretak, tok
seg inn fjorden så stille de kunne. Målet deres var Mære, og hendelsen har
senere blitt omtalt som slaget på Mære og ble opptakten til Slaget på
Stiklestad 9 år senere. Turen går fordi middelalderkirka på Mære, og et
stopp er obligatorisk. Handle inn lunsj på Extra Mære og nyt den i rolige
omgivelser på Skeifeltet.

Siste del av turen til Stiklestad nasjonale kultursenter går langs
Leksdalsvatnet. Vel fremme på Stiklestad må du sette av godt med tid til å
bli kjent med historien og Olavsarven - og nyte en god natts søvn!

Måltider: 
Lunsj: Anbefaler innkjøp
Middag: Ikke inkludert, anbefaler Fæby bryggeri eller Skalden på Stiklestad
Overnatting: Scandic Stiklestad
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På to hjul gjennom Norgeshistorien med følge av god lokalmat
sammen med gode venner, eller alene på oppdagelsesferd? 

 5 dager - 4 netter



Dag 3: Stiklestad - Munkeby
Turen fortsetter i Olav den Helliges fotspor langs Pilegrimsleden St.
Olavsleden til Munkeby og gården mellom klosterne som byr på både lunsj,
middag, overnatting og hjertevarmt vertskap. Etappen er kort, men innholdsrik
med mye historie. Et stopp på Halle gamle kirkested for å nyte utsikten og hvile
føttene bør du ta deg tid til.  

Et besøk i Munkeby klosterruiner, en rusletur langs Levangerelva og pilegrims-
leden, samt et besøk hos munkene i Munkeby Mariakloster anbefales. 

Måltider: 
Lunsj: Inkludert, Munkeby Herberge
Middag: Inkludert, Munkeby Herberge
Overnatting: Munkeby Herberge

Dag 4: Munkeby - Levanger - Falstad
Fra Munkeby sykler du videre til Falstadsenteret på Ekne, sør for Levanger,
men første stopp er den historiske trehusbyen Levanger. Ta deg tid til å
oppleve byen før du legger ut på siste etappe sørover. 

Falstadsenteret byr på sterke opplevelser om krigens brutaliteter. Det er viktig
å sette av tilstrekkelig med tid til å fordøye og reflektere. Siste overnatting er
på Falstadsenteret og gir rom til nettopp det. 

Måltider: 
Lunsj: Ikke inkludert
Middag: Ikke Inkludert
Overnatting: Falstadsenteret

Pakken inkluderer:
4 overnattinger, 4 dager leie av el-sykkel, kart og rutebeskrivelse,
bagasjetransport, inngang Nils Aas kunstverksted, inngang på Vikingsommer
på Stiklestad, inngang på Falstadsenteret, 2 lunsjmåltider, middag på
Munkeby, hjelm, pumpe, sykkelveske og verktøy.
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3 måltider er inkludert. Gi beskjed om det er behov for tilrettelegging.
Der måltider ikke er inkludert, kan det kjøpes på/i nærheten av overnattingssted eller langs ruta.
Bagasje, ett kolli per pers, fraktes med bil til/fra overnattingsstedene i løpet av dagen. 
Ta med minst skifteklær, sitteunderlag og yttertøy på sykkelturen.
Kart og rutebeskrivelse sendes deg digitalt før avreise.
Sykkelen må lades hver dag. Avtal dette med overnattingsstedet. 
Når du reiser, setter du sykkelen igjen på avtalt sted, vi sørger for å hente den. 
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