invitason TIL LEDSAGERE
Namsos Bridgeklubb inviterer deltagerne i NM- lag til å ta
med familien.
Namsos er en by med ca. 12000 innbyggere og ligger innerst i
Namsen fjorden. Det er en by som mange ikke har besøkt og
dette kan være en mulighet til å komme hit.
Byen og området rundt har mange muligheter.
Vi vil være behjelpelig med å legge til rette for at dere får
mest mulig ut av oppholdet.
Her er en oversikt over noe av det byen og området rundt
kan by på:
Opplevelsessentret, Rock City

Norsk ressurssenter for pop og rock, og opplevelsessenter for trønderrock.
Åpnet 11.11.2011.
Ligger i tilknytning til spillerhotellet.

Besøk ”Rockegata” i Namsos Storsenter og få et snev både av
nostalgi og nåtid. Platecover fra kjente Namsosartister som fliser på
gulvet, billedvegg og platetrofeer.

Namsos Kino
Namsos kino er samlokalisert med Rock City og ligger vis -à
vis Rica Rock City Hotel, den åpnet 11.12.11.
Kinoen har 2 moderne, hel - digitale kinosaler.
RAGNAROCK har 180 seter, har digital lyd og bilde og er
utstyrt med Xpand 3D.
ORION har 70 seter, har digital lyd og bilde og er utstyrt
med Xpand 3D.

Lysstøperiet.

En godt bevart lokomotivstall som ble bygget i 1933 og restaurert av
Lysstøperiet i 2000. Den flotte steinbygningen brukes i dag både som
produksjonslokaler for kunstlys og en stor butikk for stearinlys og
gaveartikler mm. Lysstøperiet har skapt bygningen om til en levende
forretning hvor det bugner av stearinlys i alle tenkelige farger og fasonger.

Utsiktspunktet Klumpen

Klompen, byfjell og
utsiktspunkt, (114 m.o.h.) Fra toppen kan du skue utover byen og dens
omland med Namsenfjorden, sentrumsbebyggelsen, utløpet av Namsen og
«sørsia» Spillum. Det er asfaltert bilvei opp, men vi anbefaler å gå fra
sentrum – en 15 minutters gange. Ved foten av Klompen ligger
Fredriksbergparken med bunkersanlegget fra krigens dager

Norsk Sagbruksmuseum - Spillum Dampsag & Høvleri

Museet har idyllisk beliggenhet ved Namsenfjorden, hvor også Norges
første dampsag lå. På museet, etablert i et sagbruk fra 1884, kan du
oppleve et helt sagbruksmiljø slik det var før. Produksjon av trelast drives
fortsatt her med gamle maskiner

Nord Trøndelag Fylkesgalleri

Formidler av nye impulser og samtidig en tradisjonsbærer. Her vises
vekslende salgsutstillinger av norsk og internasjonal billedkunst,
kunsthåndverk og utstillinger fra galleriets faste samling. Det er
hovedvekt på trøndersk kunst og kunsthåndverk. Kunstbutikk.

Fredriksberg Bunkersanlegg

Fredriksberg Bunkersanlegg er rester etter kanonstillinger fra krigens
dager. En av kanonstillingene er bevart som Namsos Kommunes ”Fotefar
mot nord”

Sykle på dresin

Med utgangspunkt fra Namsos Camping kan du sykle på røde dresiner på
en jernbanestrekning som ikke er i drift, gjennom flott landskap langs
Namsen opp til gokartbanene på Skage. Det er ca. 13 km, gjennom 3
korte tunneler, med svaberg og bademuligheter underveis. Rasteplass
med gapahuk på halvveien til Skage

Oasen - et av Nord Europas største badeanlegg i fjell

Her i Namsos finner du et av Europas største svømmeanlegg i fjell. Oasen
kan tilby: 50 m. basseng, stupetårn, vannsklie, varmebasseng, badstue
og boblebad. I tillegg vil du kunne benytte deg av Oasen Trimstudio, Kafe
og en solariumsavdeling.

Sævik Golfbane

Namsos Golfklubb benytter en 6-hulls slopet treningsbane på Sævik.
Sævik Golfbane er en parkbane med kupert terreng uten tidsbestilling.
Informasjon om Namsos Golfklubb finner du på klubbens egne sider.
Golfbanen ligger ca 8 km sør for Namsos sentrum.

Mosjonsrunden To Bruer
Namsos to bruer, på rv 17 og på den nye rv 769, har blitt et yndet turmål
for Namsosingene. Ved hjelp av de to bruene, er det mulig å gå en 4,6 km
rundtur. Terrenget er enkelt og flatt og passer de fleste.

Spa

H2 ellemelle i rockebyen Namsos er et helhetskonsept innen skjønnhet,
helse og velvære.
En fordel å bestille time på forhånd.

Namsskogan familiepark

Er en dyre og aktivitetspark som ligger 92 km fra Namsos. Er den
dyreparken i Norge med flest arter av norske dyr. I Namsskogan
Familiepark kan du oppleve over 100 ulike dyr og fugler fordelt på over 30
arter. Vi har også aktiviteter som kan gi et ordentlig "magasug" eller
rolige aktiviteter som for eksempel grill.

Byen har mange sentrumsnære utfartsområder med mange km
oppmerkede turløyper av ulik vanskelighetsgrad.

Turistkontoret i Namsos har 4 sykler til utleie. Dette er
hybridsykler som passer godt både til langtur og litt kortere turer i
nærområdet.

