
Kryssa på Göta Kanal

BESKRIVNING

Kryssa på Göta Kanal

3 dagar

Vi flyttar oss tillbaka i tiden när vi i Söderköping går

ombord på sekelskiftes skutan Wilhelm Thamm för en

kryssning på Göta Kanal. Ombord serveras vi både

middag frukost och lunch medan vi i sakta mak njuter av

den vackra naturen och de fantastiska slussarna. Vi gör

även ett besök på Motala industrimuseum där allt

började en gång i tiden.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss. Del i dubbelhytt/rum med

halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag tre.

Kanaltur med lunch dag 2. Entré till Motala

Industrimuseum, moms och reseledarservice.



Dag 1 – Hemorten – Söderköping

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna längs den vackra Vätterleden med fantastisk

utsikt över Vättern och Visingsö. På eftermiddagen når vi den idylliska staden Söderköping. Staden har en lång

intressant historia både som kurort och som en betydelsefull stad under hansan. Vi får veta mer om detta under en

stadspromenad. Kanske lockar därefter en glass, då man blivit känd för sina glasscaféer, innan vi går ombord på MS

Wilhelm Thamm för en kryssning på Göta Kanal, Det är fin skuta frånsekelskiftet som är vårt hem första natten. Här äter

vi en tre rätters middag och njuter av en stilla färd på kanalen. När ni reser från Duvkullen via Mariehov till Carlsborg

passerar vi åtta slussar under en färd på två kilometer. Den som vill kan då hoppa av och gå lite bredvid. 21.50 anländer

vi Klämman där vi ligger stilla över natten. Alla hytter är över vattenytan med ett litet fönster, våningssäng och ett tvättfat

med varmt och kallt vatten.

Duschar och toaletter finns gemensamma uppe på däck.    Cirka 40 mil.

Dag 2 - Göta Kanal & Linköping

Efter frukost fortsätter vi vår färd på kanalen. Vi färdas ut på sjön Asplången som ligger 27 meter över havet. Vid

Norsholms sluss korsas kanalen av järnvägen mellan Stockholm och Malmö. Vi äter lunch medan vi tar oss över sjön

Roxen och når på eftermiddagen Bergs slussar. Sammanlagt finns här 15 slussar varav Carl Johanss slusstrappa med

sina sju sammakopplade slussar är kanalens längsta. Här lämnar vi Wilhelm Tham och tar bussen in till Linköping. Här

besöker vi 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 tar sedan in på Quality Hotel Ekoxen i Linköping där vi avslutar dagen med

middag.

Dag 3 – Linköping - Hemorten

Vi ägnar förmiddagen till Linköping innan vi tar oss ut till Motala och besöker indrustrimuseet som visar Motala Verkstad

som uppfördes för att underhålla arbetet vid byggandet av Göta Kanal. Här finns även några interiörer från

konstruktionskontoret och tittar vi närmare så ser vi originalritningen till vår kanalbåt Wilhelm Tham ligga där på

skrivbordet. Efter besöket fortsätter vi vår färd söderut längs E4 tillbaka till Skåne. Cirka 40 mil

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


