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Program
08.30 Avreise Steinkjer

11.15 Anløper Vinjesjøen kai - Mosvik
Kort stopp for å sette av passasjerer som ønsker å være med på guida 
busstur til Leksvik. Underveis på bussturen blir det orientering om 
Leksvik kommune. Bussen stopper også ved  “Ulvestøtta” - bauta over 
ulvedrept soldat. Her blir visa om Anders Solli fremført. 
SDS Hansteen tar om bord Toradere fra Leksvik som vil underholde 
under seilasen. 
 
11.45  Avreise Vinjesjøen kai 

14.30 Anløper Leksvik  
Toraderne som spilte på båten vil også spille ved kaia. I Leksvik vil det 
være mye folk og aktivitet på kaia. Ved ankomst blir det anledning til å 
kjøpe hjemmelaget lapskaus. I tillegg kan du få omvisning ved Grande 
Landhandelmuseum og Fotomuseet. Historia om ulykka som førte til at 
det ble bygd 2 kaier i Leksvik blir også fortalt. Leksvik amcar stiller på 
kaia og tilbyr kjøretur til Ner-Killingberg bygdemuseum. Det blir med en 
erfaren guide fra Leksvik til Trondheim.

17.00 Avreise Leksvik

20.00 Ankomst Trondheim

 Vi er behjelpelig med overnatting og transport tilbake til Steinkjer.

Opplev den vakre Trondheims�orden sjøveien og bli med båten SDS 
Hansteen fra Steinkjer til Trondheim. Det blir stopp i Mosvik og 
Leksvik.  Om bord på båten blir dere underholdt med musikk, gode 
historier, og dere seiler gjennom vakkert kulturlandskap.

Prestlia besøksseter

Eventyrlig seilas på Trondheims�orden
4.august - fra Steinkjer til Trondheim VISIT INNHERRED

WWW.VISITINNHERRED.COM

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

Prisen inkluderer:
- seilasen

I tilegg kommer eventuelt:
- Busstur til Leksvik - 50 kr pr person
- Hjemmelaget lapskaus i Leksvik - kr 100
- Overnatting

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


