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

Dagstur fredag 27. mai 2016 

Frosta og Tautra med Falstad

HiST Pensjonistforening

Øya Tautra utenfor Frosta 

i Trondheimsfjorden har 

mye historie å fortelle. 

Her finner du klosterruiner 

fra 1207, det nye 

Mariaklosteret fra 2006 og 

Klostergården, som tilbyr 

både overnatting, 

servering og gårdsbutikk.



Inkludert i prisen:

 Reise i moderne turbuss
 Besøk ved Falstadsenteret
 Servering på Valberg Slektsgård
 Omvisning på Tinghaugen med 

lokalguide
 Servering på Klostergården 
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

PROGRAM______________________________

Kl. 8.00
Oppstart fra avtalt sted i Trondheim. Vi følger E6 via Stjørdal og videre 
nordover mot Åsen og Falstad. Her får vi fortalt noe av historien på dette 
stedet, før det vil bli anledning til å se seg om på museumsområdet på 
egenhånd. 

Kl. 11.30 
Vi forlater Falstadsenteret og setter kursen utover mot Valberg 
Slektsgård på Frosta. Her får vi servert lunsj med en lokal vri, og 
vertskapet forteller oss litt historien og driften på denne gården. Etter 
maten kan de som ønsker handle noen av de ulike såkalt «ureiste» 
grønnsakstypene de dyrker her, i deres gårdsbutikk. 

Kl. 13.30
Etter hvert ankommer vi Tinghaugen hvor vi møter vår lokalguide som 
forteller historien rundt disse steinene. Vi får høre om et helt annet 
samfunn enn hva vi lever i dag, og på hvilken måte Frostatinget har lagt 
grunnlaget for mye av dagens samfunn. 

Ferden går så videre mot Tautra, hvor vi blant annet får se det moderne 
Mariaklosteret (kun fra utsiden, vi går ikke inn), samt de gamle 
klosterruinene. På Klostergården får vi servering i vakre omgivelser. 
Kanskje er det også plass til et glass lokalbrygget øl til maten? Det blir 
selvsagt også anledning til å ta seg en titt på egenhånd, og handle i 
gårdsutsalget for de som ønsker dette. Her kan man handle både øl fra 
Klostergårdens bryggeri og lokalmat m.m. 

Kl. 17.30
Det er tid for hjemreise, og beregnet ankomst Trondheim er ca. kl. 19.00

Pris pr. person:

20-29 personer kr. 1.195,-
30-39 personer kr. 1.095,-
40-80 personer kr.    995,-
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