
Dagskryssning på Göta Kanal  
och besök i Gamla Linköping     
tisdag 18 augusti 2020  

  

En bussresa från Stockholm med SPF Kungsholmen 

 

Bussen avgår kl 07.00 från Kungsgatan rakt över från Oscarsteatern och 
för oss denna augustidag till Bergs Slussar där vi går ombord på fartyget  
M/S Wasa Lejon och under ca 3,5 timmar passerar vi nio slussar och  
två akvedukter. Under färden äter vi också en god lunch med kött eller  
fisk, smör, bröd och kaffe.  I Borensberg hämtar bussen och vi gör ett  
besök i gamla Linköping. 
 

Här får du uppleva en av de vackraste delarna av Göta kanal.

Fartyget går här mellan Berg och Borensberg och bjuder på hisnande 

upplevelser, imponerande slussar som vid första anblicken ser  

omöjligt att bestiga. Vi passerar en levande landsbygd med hus  

och herresäten från 1700- och 1800-talet. 

 

Göta Kanal är ett av Sveriges i särklass största byggnadsprojekt. 

Ett privilegiebrev från Karl XIII gav rätten att påbörja kanalbygget som 

startade 1810 och blev färdigställt 1832.   

Byggherre är Baltzar von Platen och 58.000 indelta soldater från  

16 regementen deltog.  Verktygen som användes var plåtskodda träspadar 

och arbetstiden var 04.00-21.00. 

 

När vi ankommer till Borensberg kl 13.30 väntar vår buss och vi åker 

vidare till Gamla Linköping med sina vackra gamla hus.  Här har vi 1 timme 

egen tid att spendera, besöka butiker, hantverkare och det välkända 

Friluftsmuseet.  Är man godissugen har Cloetta en butik med bra priser. 

 

Kl 15.00 går bussen tillbaka till Stockholm och ca kl 19 beräknas vi  

vara tillbaka hemma igen.  Bussen stannar därifrån vi klev på i morse. 

 

Pris: 895: - kr inkl. buss, båt, lunch och guide. 

Betalning: Anmälningsavgift 295: - vid bokning och slutavgift 600:- 

Senast den 25 juli till SPF Draken Resepluskonto: 67 20 86-6 

 

Anmälan till:  

SPF Draken Lars Roxtorp tel: 070-646 9133  larsroxtorp@gmail.com 

eller Lou-Lou Hoekstra-Skoog tel: 070-589 3545 lou-lou@live.se 
 

Meddela namn, adress, telnr, e-postadress samt önskemål om kött eller 

fisk till lunchen samt eventuella kostavvikelse. 

 

Göta Kanalbassängen i Berg 

Bergs Slussar 

M/S Wasa Lejon 

Gamla Linköping 

Gamla Linköping 
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