
Göta och Kinda Kanal med Visingsö

BESKRIVNING

Göta & Kinda kanal med Visingsö

3 dagar

Vi beger oss upp till den gyllene Östgötaslätten som vi

beskådar från relingen när vi under två dagar kryssar

fram på Göta & Kinda Kanal. Ett rogivande sätt att ta sig

fram på samtidigt som vi får se och uppleva mycket. Det

blir också en tur ut till Visingsö som vi bland annat

upptäcker genom att åka remmalag med häst och vagn.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 580:-  

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Del i dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag tre. Två kanalturer varav en med

lunch dag 2. Båtresa t/r till Visingsö samt remmalag

med häst och vagn. Utflykter enligt program, moms och

reseledarservice.



Dag 1 Hemorten - Linköping

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra

Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Efter lunch åker vi vidare över Östgötaslätten till

Borensberg. Här går vi ombord på m/s Wasa Lejon för en härlig tur på Göta Kanal. Vi åker på en av de i särklass

vackraste delarna av kanalen genom en levande landsbygd med hus och herresäten från 1700- och 1800-talen. Efter

nio slussar stiger vi av båten i Berg och vår buss tar oss vidare till Linköping. Här väntar middag och centralt boende i

två nätter på Quality Hotel Ekoxen. Cirka 40 mil.

Dag 2 - Kinda Kanal och Linköping

Efter frukost ger vi oss åter ut på kanalerna, men den här gången åker vi söderut på Kinda kanal. Vi går ombord inne i

Linköping och åker en tre timmars kryssning på Kinda kanal. Vi äter även en god lunch under kryssningen.

Eftermiddagen ägnar vi åt Linköping. Vi gör en stadsrundtur samt besöker gamla Linköping som visar en svensk

landsort vid sekelskiftet. Här kan vi strosa runt, kanske gå på kondis och titta in i något intressant museum. Vi avslutar

dagen med middag på hotellet.

Dag 3  Linköping - Hemorten

Då tar vi farväl av Linköping och söker oss åter söderut. Men den här gången njuter vi inte bara av utsikten från

Vätternleden utan tar oss ner till det mysiga Gränna med sina många polkagrisbutiker. Härifrån tar vi färjan ut till

Visingsö där vi åker remmalag med häst och vagn. Under denna runda på ön och får vi höra om öns sällsamheter. Vi

återvänder sedan till fastlandet och efter några härliga dagar tillsammans når vi åter Skåne på kvällen. Cirka 40 mil

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:

2023-06-26 4 995 kr

2023-07-17 4 995 kr

2023-07-31 4 995 kr


