
Gå ombord i SDS Hansteen, verdens eldste seildampskip  
og bli med på en helt enestående 3 dagers sjøreise ute på 

indre Trondheimsfjorden.

Oslo

Bergen
Finland

Sverige

Trondheim

Innherred

Program 
10:00 • Avreise Trondheim 
 
14:00 • Anløper Ekne, Levanger
Fra Trondheim til Ekne har vi med oss Gunnar Bremset fra 
Skatval krigshistoriske museum. Hans spennende innlegg 
«Neu Drontheim – En tysk marineby i Trondheimsfjorden og 
flåtebasen i Åsenfjord. Trondheimsfjorden som en strategisk 
viktig skanse for den tyske kriegsmarinen blir formidlet langs 
sjøveien. 

Ved ankomst blir det koldt-tallerken. Det blir omvisning om-
bord på Hansteen for de som ønsker å komme ombord å se 
båten. 

17:00 • Avreise Ekne, Levanger

19:00 • Anløper Vinjesjøen kai, Mosvik 
Dere kommer til Mosvik og Vinjesjøen kai. Mosvik brygge var 
et handelssted i Mosvik frem til 1996. Her får dere servert 
buffet med lokale råvarer; ytterøykylling grillet i bakerovn og 
deres signaturrett Gammel Gunhilds Fiskesuppe med tilbehør. 
De har alle rettigheter, uteservering, gjestebrygge m.m på 
den gamle damskipkaia fra 1771. 

21:00 • Anløper Sundneshamn, Straumen 
Sundneshamna var et viktig handelssted for Inderøy, faktisk 
fram til 1990-tallet, med anløp for rutebåten i Trondheims-
fjorden da den gikk. I perioden Hansteen gikk som rutebåt i 
fjorden, anløp Hansteen Sundneshamna mange ganger.

Praktisk informasjon

• Dagstur

Pris: 1695,- kr pr. person 
 

Prisen inkluderer:

• Seilasen 

• Lunsj og middag 

• Historiefortelling ombord

• Transport

I tillegg kommer eventuelt

• Overnatting

• Om bord i båten blir det salg av drikke og enkel, 

lokal mat. Betaling kan gjøres med Vipps, kort eller 

kontant.

Hele seilasen koster 4555,- kr eksludert overnatting 

og middag dag 2.

Der er også mulig å løse billett på kaia for enkelt- 

turer om det er ledig plass. Det koster 495,- for 

voksne og 300,- for barn under 12 år,- 

Vi er behjelpelig med overnatting og transport til 

hotellet, togstasjonen evt. andre steder. Forbehold 

om endringer i ankomst og avreise tid.

Avbestillingsfrist: 10. juli

Scan QR kode 
for mer informasjon

Bestilling

Visit Innherred/Explorative AS

Tel: +47 74 40 17 16

E-post: booking@explorative.no

    

EXPLORATIVE AS

Skarnsundet • Foto: Visit Innherred

Eventyrlig seilas på Trondheimsfjorden

11. August -  

fra Trondheim til Inderøy



Den  historiske båten SDS Hansteen seiler på vakre 
 Trondheimsfjorden og tar dere med fra bryggen i  Sundneshamn 
til Vennes hamn og tilbake.  På turen får dere smake på lokal-

mat, oppleve kunstneriske innslag og høre gode historier.

Oslo

Bergen
Finland

Sverige

Trondheim

Innherred

Program

09:00 • Omvisning hos Midtnorsk trebåtverksted 
Før vi går ombord på Hansteen får vi en omvisning hos Midtnorsk trebåt-
verkstedet i Sundneshamn. Her arbeider de med flere historiske fartøy og 
har spesialisert seg på flytende kulturminner og antikvarisk håndverk. 

10:00 • Avreise Sundneshamn - Inderøy
Sundneshamna var et viktig handelssted for Inderøy, faktisk fram 
til 1990-tallet, med anløp for rutebåten i Trondheimsfjorden da den 
gikk. I perioden Hansteen gikk som rutebåt i fjorden, anløp Hansteen 
 Sundneshamna mange ganger.

11:00 • Anløper Venneshamn - Inderøy
Venneshamn var et lite tettsted og tidligere handelssted. Når vi  ankommer 
Venneshamn i Framverran, er det Framverrandåggån. Her blir det 
 a ktiviteter for både store og små, som skaper et levende liv på brygga.  

12:00 • Lunsj hos Venneshamn Landhandelmuseum
På Landhandelmuseet får dere servert brød og modna ost til lunsj. 
 Ferskt Brød og Modna Ost baserer seg på steking i deres egen steinovn 
i den gamle ostekjelleren fra slutten av 1800-tallet da det var meieri i 
 Venneshamn. 

14:30 •Avreise Venneshamn

15:30 • Anløper Sundneshamn
Vi tar buss inn til Straumen sentrum, som ble kåret til Norges mest attraktive 
by i 2020. 

17:00 • Omvisning om Nils Aas og båten hos Nils Aas Kunstverksted 
Vi får en guidet omvisning av utstillingen Nils Aas og båten. Gjennom Nils 
Aas sitt kunstnerskap har båten gått igjen som tema. Båten ble symbol på 
de store fortellingene om felles historie, om utfarts - og utforskertrang. Men 
båten var også motiv i de små fortellingene; om hverdagslivet med både 
idyll og en viss melankoli. Det blir også mulig å oppleve et ekte båtbygger-
verksted i regi av Museet Kystens Arv.  

Praktisk informasjon

• Dagstur

Pris: 1450,- kr pr. person 
Prisen inkluderer:

• Seilasen 

•Omvisning hos Midtnorsk Trebåtverksted

• Lunsj: Venneshamn Landhandelmuseum

• Omvisning: Nils Aas Kunstverksted

• Transport

I tillegg kommer eventuelt

• Overnatting

• Om bord i båten blir det salg av drikke og enkel, 

lokal mat. Betaling kan gjøres med Vipps, kort eller 

kontant.

Hele seilasen koster 4555,- kr eksludert overnatting 

og middag dag 2.

Der er også mulig å løse billett på kaia for enkelt- 

turer om det er ledig plass. Det koster 495,- for 

voksne og 300,- for barn under 12 år,- 

Vi er behjelpelig med overnatting og transport til 

hotellet, togstasjonen evt. andre steder. Forbehold 

om endringer i ankomst og avreise tid.

Avbestillingsfrist: 10. juli

Bestilling

Visit Innherred/Explorative AS

Tel: +47 74 40 17 16

E-post: booking@explorative.no

    

EXPLORATIVE AS

Bauta av Nils Aas • Foto: Nils Aas Kunstverksted

Scan QR kode 
for mer informasjon

Eventyrlig seilas på Trondheimsfjorden

12. August - fra Sundneshamn - 
Venneshamn - Sundneshamn



Opplev kulturlandskapet i Trondheimsfjorden via sjøveien! 
Bli med båten SDS Hansteen fra Sundneshamn i Inderøy til 
 Trondheim. Det blir stopp i Ytterøy og Leksvik. På land blir 
dere underholdt med musikk, gode historier og lokalmat.

Oslo

Bergen
Finland

Sverige

Trondheim

Innherred

Program
09:00 • Avreise Sundneshamn - Inderøy

10:00 •  Anløper Jørstadsjøen Dampskibskai – Ytterøy 
Her vil det være musikk på kaia, tablået «livet på kaia ved 
rutebåtens ankomst ca år 1930» vil spilles og her får dere 
Jørstadsjøen fiskesuppe, kaffe og kake.   

Det blir guidet busstur på Ytterøy med en kaffestopp i Ytterøy 
Bygdetun. 

Det vil også bli anledning til å gå en natursti i fjæraområdet 
ved kaia.  

13:30 • Avreise Ytterøy

15:30 • Anløper Leksvik
I Leksvik vil det være mye folk og aktivitet på kaia. Ved 
ankomst får dere servert hjemmelaget lapskaus. Leksvik 
 Amcar-klubb vil ta med passasjerene på en rundtur i bygda 
hvis været tillater det. Historia om ulykka som førte til at det 
ble bygd to kaier i Leksvik blir også fortalt. 

Og kanskje blir det en overraskelse underveis fra Ytterøy til 
Leksvik!

17:00 • Avreise Leksvik

20:00 • Ankomst Trondheim

Praktisk informasjon

• Dagstur

Pris: 1410,- kr pr. person  

Prisen inkluderer:

• Seilasen 

• Lunsj og middag 

• Guidet busstur på Ytterøy  

I tillegg kommer eventuelt

• Overnatting

• Om bord i båten blir det salg av drikke og enkel, 

lokal mat. Betaling kan gjøres med Vipps, kort eller 

kontant.

Hele seilasen koster 4555,- kr eksludert overnatting 

og middag dag 2.

Der er også mulig å løse billett på kaia for enkelt- 

turer om det er ledig plass. Det koster 495,- for 

voksne og 300,- for barn under 12 år,- 

Vi er behjelpelig med overnatting og transport til 

hotellet, togstasjonen evt. andre steder. Forbehold 

om endringer i ankomst og avreise tid.

Avbestillingsfrist: 10. juli

Bestilling

Visit Innherred/Explorative AS

Tel: +47 74 40 17 16

E-post: booking@explorative.no

Scan QR kode 
for mer informasjon

    

EXPLORATIVE AS

Eventyrlig  seilas på Trondheimsfjorden 

13. August - 

Sundneshamn til Trondheim


