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Program
11.30  Avreise Kjerknesvågen

14.00  Anløper Paulinebrygga  - Steinkjer
Vi spaserer  eller kjører buss fra Eggebogen til Steinkjer sentrum 
 
15.00 - 16.00 Guidet byvandring
Steinkjer kommune har en spennende byhistorie. Deler av byen brant i 1900 
og den ble bygd opp igjen i jugendstil. Under 2.verdenskrig ble byen bombet 
og omtrent hele sentrum ble lagt i ruiner.  Under 
vandringen ser vi at Steinkjer er en karakteristisk gjenreisningsby, mens �ere 
gatenavn i byen henspeiler på forhistorisk storhetstid og viktige historiske 
milepæler. 
 
16.00 - 17.00 Hilmar i Steinkjer Kirke  
Spellmannen og komponisten Einar Olav Larsen spiller og forteller om Hilmar 
Alexandersen, Hilmarfestivalen og tradisjonsmusikken i regionen. Einar Olav er 
i dag den kanskje fremste ivaretakaren etter arven av storspellmannen Hilmar 
Alexandersen (1902 -1993). Han er styremedlem i Stiftinga Hilmar Alexanders-
en, har vunne mange prisar og gitt ut �eire plater.

17.00   Transport til overnattingssted

På kvelden kan dere velge om dere ønsker å spise middag på egen hånd i 
Steinkjer eller bli med til restauranten Experience. 

18.30   Felles transport til Kulturgården Bjerkem 

19.00  Gourmetopplevelse Experience @Kulturgården Bjerkem
I et tidligere �øs forvandlet til en rustikk restaurant  og bar, tilbys du en 
7-retters sesongbasert gourmetmeny av ureist, kortreiset og økologisk mat, 
omhyggelig posjonert utover hele kvelden.  

Nytt i år er at Hansteen tar turen til fra Kjerknesvågen til Steinkjer. 
Bli med du også på denne turen til den innerste delen av 
Trondheims�orden. Dagen er full av kulturelle inntrykk med både 
byvandring og en magisk konsert i Steinkjer kirke.

Eventyrlig seilas på Trondheims�orden
3.august - fra Kjerknesvågen til Steinkjer VISIT INNHERRED

WWW.VISITINNHERRED.COM

.

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

Prisen inkluderer:
- seilasen

I tilegg kommer eventuelt:
- Guidet Byvandring - 50 kr
- Konsert i Steinkjer Kirke - 150 kr
- Gourmetopplevelse Experience - kr 800
  Vinpakke  + kr 700,  alkoholfri pakke + kr 350
- Overnatting
- Transport

Avbestilllingsfrist: 12. juli

Om bord i båten selges drikke og enkel, lokal 
mat. 

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

Forbehold om endringer i ankomst og avreise 
tid. 

En eventyrlig seilas sammarbeider med Frota, 
Levanger, Inderøy, Steinkjer og Leksvik. 

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