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Program 
10.00 Avreise Trondheim

12.00 Anløper Tautra 
Vi har nylig feiret reformasjonsjubileet. Reformasjonen i Europa var en 
bevegelse som skulle vise seg å få store konsekvenser både politisk og 
religiøst. En konsekvens av dette var at katolisismen og klostrene ble 
forbudt landet. Tautra, klosterøya på Frosta, var et av stedene som �kk "svi".  
Bli med på en historisk vandringen med Guro Lerstøl Hopmo. En vandring 
gjennom klosterets skiftende tider  fra år 1207-1537. En 
fortelling om livet i klosteret, maktspill og svik men også en vakker 
naturopplevelse mellom munkenes urter og bær.
Etter en sterk historie er det godt med hvile og mat. Den velrenomerte 
resturanten på Klostergården tilbyr "munkesuppe" basert på de 
mattradisjoner man har kjennskap til fra klosteret i middelalderen.  

15.00 Avreise Tautra

18.15 Anløper Levanger
I Levanger er det liv og røre i byen, Levangermartnan er godt i gang og det 
skjer noe over alt. I Sjøparken blir det musikk og aktiviteter for store og små. 
For dere som ønsker å se Levangers �otte trehusbebyggelse, hvor et helt 
bysentrum er under fredning, vil det bli byvandring med Levangervert. Det 
tar ca 1 time og koster 50 kr per. pers. Ellers blir det mulighet til å kjøpe sodd 
i Dampskipsbrygga, pris 150 kr. 

For dere som ønsker å overnatte anbefaler vi Munkeby Herberge.  Vi er 
behjelpelig med å bestille overnatting. Det er og mulig å ta tog tilbake til 
Trondheim på kvelden. 

Forbehold om endringer i ankomst og avreise tid.   
 

Eventyrlig seilas på Trondheims�orden
 3. august - fra Trondheim til Levanger 

Bli med seildampskipet SDS Hansteen fra Trondheim til Tautra og 
Levanger. På Tautra blir det en guidet historisk vandring  og god lunsj. I 
Levanger pågår Levangermartnan og det er god stemning i byen. På 
kvelden blir det middag og byvandring  hvor dere får se Levangers �otte 
trehusbeyggelse. 

Praktisk informasjon:           
Dagstur
Pris: 700 kr pr. person uten overnatting.

Prisen inkluderer:
- seilasen

I tilegg kommer eventuelt:
- Mat - kjøpes underveis på turen
- Historisk vandring med Guro - 120kr 
- Lunsj Klostergården - 160 kr 
- Sodd på Dampskipskaia - 150 kr
- Byvandring Levanger - 50 kr pr. pers
- Transport til overnattingssted
- Overnatting

Avbestillingsfrist: 12. juli

Ha med kontanter

Om bord i båten blir det salg av drikke og 
enkel, lokal mat. 

Hele seilasen koster 2100 kr uten mat og 
overnatting. Der er også mulig å løse billett på 
kaia for dags- og enkeltturer om det er ledig 
plass. Det koster 700 og 300 kr. 

Bestilling:
Visit Innherred  
Tel.: +47 74 40 17 16
E-post: post@visitinnherred.com

VISIT INNHERRED
WWW.VISITINNHERRED.COM

Blomsterbyen Levanger -Foto: Trond Hattrem 

Seilasen får økonomisk 
støtte fra Levanger og  
Inderøy kommune


