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Program 
10.00  SDS Hansteen kaster loss fra Levanger

11.30 Anløper Jørstadsjøen Dampskibskai – Ytterøy 
Her vil det være musikk på kaia, tablået «livet på kaia ved rutebåtens ankomst 
ca år 1930» vil spilles og det vil bli salg av Jørstadsjøen �skesuppe, ka�e og 
kanelsnurr. 
For dere som ønsker, blir det guidet busstur på Ytterøy med en ka�estopp i 
Ytterøy Bygdetun. På kaia selges det også postkort og frimerke med motiv fra 
Jørstadsjøkaia.  Skriv postkort og legg det i postkassen på Jørstadsjøkaia. 
Ferja tilbake til Levanger går kl 14.35, hvis det er ønskelig å dra tilbake.

14.30 Avreise Jørstadsjøen  Dampskibskai

15.00 Ankomst Vinjesjøen kai - Mosvik
Dere kommer til Mosvik og Vinjesjøen kai. Her ønsker Martin Kvennavika 
Hansteen velkommen. Det serveres nydelig viltgryte. 
Per Vennes er med som guide fra Vinjesjøen kai til Kjerknesvågen

17.00  Avreise Vinjesjøen kai 
 
19.00  Anløper Kjerknesvågen - Inderøy 
På kvelden kjører vi buss opp til Øyna. Øyna ligger på et storslått utsiktplatå 
ovenfor Sakshaug gamle. Herfra kan man la blikket hvile over et enestående 
vakkert kulturlandskap, mens du spiser god kortreist mat av høy kvalitet. 
Maten nytes i særegne, �otte hus bygget etter gammel byggeskikk med en 
moderne vri. Her skapes minneverdige opplevelser. 

Vi er behjelpelig med overnatting og transport tilbake til Levanger, evt. andre 
steder.

Eventyrlig seilas på Trondheims�orden
2.august - fra Levanger til Kjerknesvågen

 

Den historiske båten SDS Hansteen seiler på vakre 
Trondheims�orden denne dagen og tar dere med fra bryggen i 
Levanger til Kjerknesvågen på Inderøy. På turen er dere innom 
Ytterøy og Mosvik hvor dere får smake på lokal mat, oppleve 
kunstneriske innslag ved strandhogg og høre gode historier.

Kjerknesvågen

Praktisk informasjon: 
Dags tur
Pris: 700 kr pr. person uten overnatting

Prisen inkluderer:
- seilasen

I tilegg kommer eventuelt:
- Guidet busstur Ytterøy: kr 200 (v)/ kr 100 (b)
- Fiskesuppe inkl ka�e og kanelsnurr - kr 130
- Viltgryte på Mosvik Brygge - kr 210
- Inderøytallerken inkl ka�e på Øyna - kr 300
- Transport til overnattingssted
- Overnatting

Avbestilllingsfrist: 12. juli

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

Hele seilasen koster 2800 kr uten mat og overnat-
ting. Der er også mulig å løse billett på kaia for 
enkeltturer. Det koster 300 kr mellom havnene 
om det er ledig plass.

Forbehold om endringer i ankomst- og 
avreisetid.

En Eventyrlig Seilas sammarbeider med 
Frosta, Levanger, Inderøy, Steinkjer og Leksvik. 

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

VISIT INNHERRED
WWW.VISITINNHERRED.COM
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