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Se & gJøRe
i en alder av 1010 år, er trondheim en av Skandi-
navias aller eldste byer. pilegrimsbyen, teknologi-
hovedstaden, trehusbyen og byen med de aller  
tøffeste bartene trekker tre millioner besøkende 
hvert år. trondheim har småbyens trivelige preg, 
men klarer likevel kunsten å være mer enn stor nok.

Ravnkloa i sentrum av 
Trondheim. I dag er dette 
et populært utfartsted, med 
badeplass og restaurant. 
Båtpriser: 50 kroner tur/
retur for voksne, 30 kroner 
for barn. 
Guiding på Munkholmen: 
30 kroner for voksne, 20 
kroner for barn.
Info: Tripps båtservice
Tlf. + 47 73 52 87 15Båt-
service - Munkholmbåten-
oks 9170, 7018 Tr73 52 87 

fiSke i niDelva
Har du en drøm om å fange 
storlaksen? Elva Nidelva 
snor seg gjennom byen og 
er en av Norges beste laks- 
og ørretelver med en stor-
vokst laksestamme. 
For mer informasjon og 
-fiskekort: www.tofa.org 

piRBaDet
Det imponerende badelan-
det i byen har boblebad, 
spa, velværebasseng og 

SvaRtlaMoen
Område nordøst for Trond-
heim sentrum som har kjem-
pet mot rivning i mange år. 
Nå er stedet et byøkologisk 
forsøkssted med blant annet 
en femetasjes bygård som 
er regnet som verdens høy-
este hus i massivt tre. Svart-
lamoen har Gratisbutikken, 
bokhandelen Ivar Matlaus 
og bydelskafeen Ramp - et 
økologisk spisested.  
www.svartlamoen.org

For en del tiår tilbake ville 
kommunen rive de gamle 
arbeiderbydelene i Trond-
heim. Heldigvis ble det aldri 
noe av. I dag er Bakklan-
det, Møllenberg, Ila og 
Svartlamoen noen av de 
triveligste områdene i byen.
På Bakklandet kan du rusle 
langs brosteinsgater med 
originale trehus, kafeer og 
små butikker.

Bakklandet har en origi-
nalitet over seg - og ikke 
minst: Europas eneste 
sykkelheis – sykkelheisen 
Trampe. Herfra er veien 
kort til Nidarosdomen. 
Katedralen ligger i hjertet 
av det historiske Trond-
heim, og er en av Norges 
store turistattraksjoner. 
Best er det kanskje å slå 
seg ned på den store plas-
sen på vestsiden av kate-

dralen, og la øynene hvile 
på den fantastiske vest-
fronten. 

Domen ligger ligger 
øverst i Munkegata. Herfra 
ser du rett ned til fjorden 
og Munkholmen – ei lita, 
historisk øy et par dryge 
steinkast fra brygga. Fra 
sentrum er det ikke mange 
hundre meter til blomster-
brua – der passerer du 
Nidelva og er dermed på 
Solsiden. Dette er gamle 
Trondhjems Mekaniske 
Værksted som er blitt for-
andret til Trondheims svar 
på Aker Brygge med boli-
ger, butikker, utesteder og 
uteservering. 

MunkholMen
Båtturen ut til den his-
toriske festningsøya tar 
mindre enn et kvarter fra 

en hundre meter lang  
fartssklie.
Priser: Billetter mandag 
til fredag: 105 kroner for 
voksne. 75 kroner for barn 
og 85 for ungdom. Egne 
priser for morgenen og hel-
gene.
Adresse: Havnegata 12
Tlf. +47 73 83 18 00
www.pirbadet.no

Ringve MuSeuM 
Gården er et musikkhisto-
risk museum med botanisk 
hage og gamle instrumen-
ter fra hele verden. 
Kanskje litt bisarr, men 
her henger Chopins døds-
maske og hans venstre-
hånd, riktignok i kopi. 
Adresse: Lade Allé 60
Tlf. + 47 73 87 02 80
Priser: Voksne: 75 kroner, 
barn: 25 kroner
I perioden november - 
mars er det gratis inngang i 
museet på Låven i museets 
åpningstid på søndager.
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BenitoS Mat og 
vinhuS
Benito Nava har drevet 
restauranten bak Vår Frues 
kirke i 25 år. I tillegg til ita-
liensk mat, kan du også 
få en sang med på kjøpet. 
Benito Nava er Pavarot-
tis dobbeltgjenger, om noe 
mindre om bringa.
Adresse: Vår frue gt. 4
Tlf. + 47 73 52 64 22

CReDo
Skal du ha ett godt måltid 
i Trondheim, bør du 
besøke Credo i den smale 
Ørjaveita. Lokalene er 
tøffe og vinkartet er utsøkt. 
Smaken er en reise i seg 
selv med råvarer fra distrik-
tet. Ny meny hver dag. 
Adresse: Ørjaveita 4A, 
Tlf. + 47 73 53 03 88 

taveRn SveRReS-
BoRg
Stedet for tradisjonell, 
norsk mat. Tavernen ligger 
ved folkemuseet, og er et 

sjarmerende, gammelt og 
ærverdig vertshus som ser-
verer raspeballer, saltkjøtt 
og kålrotstappe og hjem-
melagde kjøttkaker.
Adresse: Sverresborg allé. 
Tlf. + 47 73 87 80 70

BakklanDet 
SkyDStaSJon
Det er trivelig å spise mat 
i et typisk Bakklandet-hus. 
Gulvene er skakke og rom-
mene små med interiør du 
finner hos bestemor. Her 
bør du spise fiskesuppe 
eller bacalao, eller en svele 
til kaffen. 
Telefon: + 47 73 92 10 44, 
Adresse: Øvre Baklandet 
33
Tlf. + 47 73 92 10 44 

RaMp
Stedet for deg som vil ha 
god mat, men som ikke 
vil betale så mye for den. 
Ligger på Svartlamoen 
med interiør fra femtitallet 
og økologisk meny.  
Adresse: Strandveien 25a
Tlf. + 47 73 51 80 20

Mat & DRikke
ReStauRanteR
De er kanskje ikke så synlige, men trond-
heim huser noen av landets beste restauranter. 
Mange små og større restauranter har stjerne-
kokker som aldri lefler med annet enn det aller 
beste av sesongens råvarer. i trøndelag er det 
god tilgang på all slags grønnsaker, fersk fisk 
og hjort og vilt. vil du smake gode, tradisjonelle, 
trønderske retter, kan du prøve sodd, klubb og 
duppe og saltkjøtt og kålstappe.

kafeeR

DRoMeDaR
Kafeen er byens aller 
første kaffebar. Målet til 
de to gründerne var å lage 
byens beste kaffe, og trolig 
har det klart det. Her er en 
kopp kaffe håndverk og 
baristaen har flere priser 
innenfor NM i Baristakunst.  
Adresse: Nedre Bakklan-
det 3
Tlf. + 47 73 50 25 02

Kaffebar (AS) ble etablert 
i Trondheim i mars 1997. 
Vårt ønske var å skape 
en oase i Trondheim med 
byens beste kaffe

ni MuSeR
Dette er byens kulturelle 
lille stue. Under ett tak får 
du kunstopplevelser, gode 
aviser å lese i, kaffe og 
spennende mat. 
Adresse: Bispegata 9 a
Tlf. + 47 73 53 63 1

BaRe BlåBæR
Et sted å slappe av i en 
myk sofa. Kafeen ligger på 
Solsiden, har koselig inte-
riør og en steinovn der piz-
zaen stekes. 
Adresse: Innherredsveien 
16
Tlf. + 47 73 53 30 33
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BaReR & natteliv
trondheim har utesteder både for danseløvene, 
flørterne, rampen, kunstnerne, rockerne og 
studentene. De stedene som byr på billig øl, 
brukes av mange som en god start på kvelden 
før de rusler videre. andre havner ikke på byen 
før etter midnatt.

Cafe 3B
Billig øl trekker kanskje noen 
ekstra studenter på dette 
uformelle stedet der ingen 
stopper deg ved inngangen 
fordi du ikke har pene bukser. 
To etasjer, mange rom og 
ofte rock i høytaleren.
Adresse: Brattørgata 3 B

SaMfunDet
Dette er det røde, store 
runde huset, med alle de 
rare rommene. Møteplassen 
for alle studentene i Trond-
heim er også byens mest 
populære konsertplass.
Adresse: Elgesetergate 1

StoRåS
Hit kommer all slags folk og 
stilen er uformell og røff. I 
bakgården kan du sitte på 

store vedstubber med en 
skinnfell i fanget og en var-
melampe over hodet. 
Adresse: Dronningens 
gt.11

Down town
Her er det 23 års alder-
grense og dresskode. 
Stedet har både nattklubb, 
partybar og pianobar.  
Adresse: Nordre gate 28

BlæSt
Nattklubben ligger på 
Nedre Elvehavn i Trond-
heim i lokalene til gamle, 
ærverdige Trondheim 
mekaniske Verksted. Blæst 
har litt av alt: konsertscene, 
cocktailbar og en mer 
avslappa bar i første 
etasje.
Adresse: TMV-kaia 17 

Shopping
å shoppe i trondheim er ingen maraton. ikke fordi 
det er lite butikker, men fordi byen er så intim at 
du slipper å gå av deg beina for å finne godbitene. 
trondheim har alt: designbutikker, bruktsjapper og 
kjedebutikker. her har du alt fra gamle, ærverdige 
nisjebutikker som selger hatter, ur og sjal til lokal 
design og kjente merkeklær.

som forsvant under bybran-
nen i 2000, men som nå 
har gjenoppstått i Fjord-
gata. 

I Olavskvartalet, som 
også rommer Trondheims 
storstue Olavshallen, er 
det flere eksklusive klær og 
skobutikker. Også på Sol-
siden er det flere nisjebu-
tikker. 

Du finner fem kjøpesen-
tre som alle ligger i kort 
gange fra hverandre, og for 
ikke å glemme: City Syd, 
nord for Trondheim.  

Alt Av butikker finnes 
innenfor elveslyngen, 
men leter du etter spen-
nende, særegne klær kan 
det være greit å starte på 
Bakklandet. De fleste butik-

kene ligger likevel rundt 
gågata Nordre. Også her 
kan det være du må lete litt 
ekstra for å gjøre et kupp. 
I Fjordgata finner du blant 
annet den tradisjonelle 
bruktbutikken Tante Isabell, 

BRitannia
Britannia Hotel er Trondheims 
eldste og mest ærverdige 
hotell. Hotellet er totalrenovert 
i 1997 og ble nylig klassifi-
sert til 5 stjerner. Palmehaven 
med den frodige mauriske 
hagen under den storslagne 
stjernehimmelen er en av 
restaurantene på hotellet. 
Telefon: +47 73 80 08 00
Adresse: Dronningens gt. 5

niDelven RiCa 
hotell
Et moderne og velutstyrte 
forretningshotell som strek-
ker seg 17 meter ut i Nidel-
ven. Gangbrua over  Nidel-
ven ligger like ved og er 
innfallsporten til Solsiden 
og Nedre Elvehavn.  
Adresse: Havnegt. 1-3
Tlf: +47 73 56 80 00

elgeSeteR hotell 
Gode senger, norsk frokost 
med fersk brød og rimelige 
priser. Det lille, hjemmeko-
selige hotellet ligger ti minut-
ters gange fra sentrum. 
Adresse: Tormodsgate 3a
Telefon: + 47 73 82 03 30

BoalteRnativeR
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BoalteRnativeR
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flyplaSS
Ligger 35 kilometer nordøst 
for Trondheim. Flybussen 
tar omtrent en halv time 
og går fem kvarter før hver 
flyavgang. Bussen går så 
lenge det er flyavganger og 
ankomster. En bussbillett 

koster 75 kroner.  Det er 
også mulig å ta lokaltoget 
til og fra flyplassen. Toget 
tar omtrent 40 minutter og 
koster 70 kroner.

lokaltRafikk:
Det går bybuss mellom de 
fleste stedene, billettprisen 
er 22 kroner. Skal du skifte 

buss, må du be om over-
gangbillett. Det er mulig å 
låne bysykler om somme-
ren. 
For å komme seg ut til ste-
dene utenfor byen, går det 
lokaltog og busser om ofte 
korrenspoderer med toget. 
Ring trafikanten på + 47 
177 for mer informasjon.

taxi
Trønder Taxi har telefon-
nummer + 47 07373. Kon-
kurrenten Norges Taxi har 
telefonnummer + 47 0800.

poSt: 
Hovedpostkontoret i sen-
trum ligger i Dronningens 
gate 10 og har åpent 08.00 
til 17.00 på hverdager og 
08.00 til 13.00 på lørdager.

tannlege
Trondheim Tannhelsesen-
ter, 
Adresse: Kongens gt. 49.  
Tlf. + 47 73 53 45 45

lege
Moxness Klinikken
Adresse: Olav Trygvasons 
gate 14.  
Tel. : + 47 73 80 89 70

telefon
Landsnummeret til Norge 
er +47

elektRiSitet
220V, 50Hz

fakta

innByggeRtall
161 730

valuta
1 NOK = 8 Euro

åpningStiDeR
Butikkene i sentrum er 
åpne fra 10.00 til 18.00. 
På torsdager holder 
mange butikker åpent 
til klokka 2000. Kjøpe-
sentrene fra 09.00 til 
20.00

inteRnett
www.visit-trondheim.
com
www.trondheim.com

aviSeR
Adresseavisen
www.adressa.no

gReit å vite kaRt

nøDnuMMeR
Brann 110 
Politi 112 
Ambulanse 113 
Nødnummer for døve 1412

tuRiStByRå
Adressse: Munkegata 19, 
Trondheim
 Tlf. + 47 73 80 76 62
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 Det gåR ByBuSS 
MelloM De fleSte 
SteDene, BillettpRi-
Sen eR 22 kRoneR. 
Skal Du Skifte BuSS, 
Må Du Be oM oveR-
gangBillett. 

Destinasjon: tronDheim
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite


