Levanger - triveligst i Trøndelag. Det er mottoet til Levanger kommune.
Levanger er en egenartet og intim by. Kommunen preges av et mangfold innen
handel, landbruk, skole, industri og offentlig servicevirksomhet.
Fra gammelt av var fjorden viktigste befordringsveg for persontrafikk og
transport av landbruksvarer. Få andre Innherredskommuner har en like rik
fjordfisker og jekte -historie å vise til. I Levanger finner du store bedrifter som
Trønderkylling, NorMilk, Noske Skog, Midt-Norge Slakteri, Black Design,
Nortroll AS og sykehuset Levanger.
Nord universitet tilbyr idag studieretninger for rundt 1.500 studenter årlig
innenfor lærer og sykepleierfaget. Skolen ligger i idylliske omgivelser på
Røstad like nord for byen.

Sykkel og vandremuligheter i Levanger kommune
Rundtur på Røstad – Starter over Holmgangen- brua som binder havneområdet
til Røstadlandet. Gang-og sykkelvegen, kalt ”kjærlighetsstien” fra Holmhaugen
slynger seg videre rundt en liten ås, før den retter seg ut og peker mot Nord
universitet, som er regnet for å være blant Europas vakreste campus. Gamle
bygninger står mektig og stolt sammen med dagens vakre og moderne
arkitektur. Her forenes fortiden og nåtiden. Videre ned mot sjøen finnes
badeplasser for enhver smak og turstier som både store og små vil ha glede av.
Fint orienteringskart finnes over hele området.
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Rundtur i Staupshaugen – Fra Staupslia går en bratt gangveg med lys
snirklende oppover mellom grantrærne. På toppen ligger en storslagen
gressplen omkranset av vakre trær. En oase har åpenbart seg. Det finnes stier
på kryss og tvers i hele Staupshaugen, hvor en kan gå gjennom en trolsk
bøkeskog. Det er Europas nordligste. Fra toppen finnes en panoramautsikt av
de sjeldne over Levanger by, og solnedgangen som går ned bak Mosvikfjellene.
Orienteringskart finnes over området.

Rundtur i Arboretet på Staup – Flere kilometer med turstier rundt omkring i
et anlegg med pryd-og nytteplanter tilpasset vårt klima. Alt merket med navn.
Her finnes også bålplass, gapahuk og trelavvo. Orienteringskart er laget over
området.
Sjeteen og Moanfjæra – Fin gang og sykkelveg over Snakkarberget bro. Den
sterke malstrømmen gjør dette stedet til en helt spesiell opplevelse og utmerket
fiskeplass. Til og med laks kan tas her.
Her finnes også et yrende fugleliv og fastboende minker. Videre går gang- og
sykkelvegen langs Eidsbotn og over hele Levanger fritidspark. Her finnes et
eldorado av idrettsanlegg, fotball, håndball, sandvolleyball, tennis, skaterampe,
minigolf og bowling. Videre går gangvegen forbi campingplassen og langs
strandkanten. Her er det store åpne områder og flere sittegrupper, samt fine
badeplasser. Orienteringskart over hele området.
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Elvepromenaden – Levanger-elva slynger seg elegant gjennom Levanger.
Langs hele elva er det laget en fin gang-og sykkelveg med sittegrupper. Trærne
ruver høyt over og danner nesten et lite tak, før det åpner seg opp og
åkerlandskapet kommer til syne. På Laksberget kan det bades hele sommeren.
Stien kan kobles sammen med Moanfjæra.
Byen rundt på sykkel – Levanger har et bra utbygd nettverk for sykkelturer.
Turen kan starte på Torget mot Røstad, over Holmgangen, forbi havna og mot
Sjeteen. Over Snakkarberget bro og forbi Moan-fjæra via Levanger fritidspark,
før en tar av ved Magneten kjøpesenter, inn Elvestien og tilbake til sentrum. Vil
du ha større utfordringer tar du turen rundt hele Eidsbotn.

På fjellet:
Åsfjellet i Åsen – kilometervis med stier og skiløyper.
Vulusjøen på Frolfjellet – kilometervis med stier og skiløyper.
Skogn-Torsbustaden –kilometervis med stier og skiløyper.
Markabygda og Grønningen –kilometervis med stier og skiløyper.
Ellers finnes mange fine lysløyper rundt omkring i kommunen.
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Levanger kommunes hjemmeside finnes på:

www.levanger.kommune.no
Hva skjer i Levanger finner du også på hjemmesida
under HVA SKJER? Den blir hele tida oppdatert.
Turistinformasjon finner du på servicekontoret i
Levanger rådhus, 1. etg., samt på Levanger
kommune sin hjemmeside.

Levanger rådhus med servicekontor og turistinformasjon.

Kom gjerne innom oss på servicekontoret og
spør! Tlf. 74052500.
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