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Shopping i Steinkjer og Verdal 

Lysten på god shopping og koselige kafeer? Da bør dere legge turen til Steinkjer 
eller Verdal sentrum. Her tilbys det ett mangfold av nisjebutikker, kjede butikker 
og variasjon av mattilbydere og kafeer. For info og kart ta kontakt med 
Tjenestenavet Visit Innherred.        

Steinkjer:  
Steinkjer fylkeshovedstaden i Nord-Trøndelag og ligger ved Beitstadfjorden, en fjordarm 
innerst i Trondheimsfjorden ca. 3 mil nord om Verdal. I Kongensgata i Steinkjer sentrum er 
det mange spennende små nisjebutikker og kafeer. Husfliden, Mathildes Verden, Kreativ, 
Inger Lise’s, Malmo Sport, Høyer, Steinkjer Bokhandel og Sørlie Musikk for å nevne noen. I 
gangavstand fra Kongensgata ligger Amfi Steinkjer med over 100 butikker. Det er Nord 
Trøndelag største kjøpesenter. Butikkene har et stort utvalg av klær, sko, elektriske 
artikler, interiør, gaver, kjøkkenartikler, kosmetikk, smykker, matvarer, blomster og mye 
mer. I tillegg finner du tjenester som frisører, apotek, minibank, vinmonopol, kaffebarer og 
spisesteder. 

Verdal:  
Verdal er et trivelig handels- og møtested i et intimt og trivelig sentrum. Kombiner lunsj 
med vandring i sentrumsgatene og du vil oppdage butikkperler med alt fra klær til kunst, 
interiør- og gaveartikler. Er man glad i interiørbutikker anbefales: Lyshagen, Den blå 
Krukke og Cartofflene. Ta også turen innom Ørens Meieri i sentrum av Verdal. De er godt 
kjent for å serverer god kortreist mat med stort fokus på råvarer fra lokale 
kvalitetsbevisste produsenter i en hyggelig atmosfære. I sentrum ligger også Amfi Verdal. 
AMFI Verdal kan by på spennende butikker, apotek, vinmonopol og en egen helse- og 
velværeavdeling.  AMFI Verdal er kjent for å ha en trivelig og intim atmosfære med svært 
serviceinnstilte og hyggelige medarbeidere 

Hvis ønskelig kan vi tilby felles transport til Steinkjer  og / eller Verdal.  
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