
Vinön är Hjälmarens största ö och som gjord för sköna 

utflykter under sommaren! Naturen är ständigt närvarande, 

omväxlande och vacker. Vi möts av ett behagligt lugn bland 

gröna hagar med betande får, små fiskehamnar, öppna fält 

med åkrar och en förhoppningsvis blå sommarhimmel. En så 

kallad ”vinövärd” är med oss under dagen och visar upp öns 

bästa sidor! 
 

Vi reser 06.45 Linköping Fjärrbussterminal, 07.00 Nytorpsvägen, 

07.10 Ljungsbro Hemköp, 07.15 Kohagsvägen, 07.20 Sjöliden, 

07.25 Berg till färjan som väntar på oss i Hampetorp. Vid 

färjeläget bildas det lätt kö så här års så vi ställer oss i ledet och 

intar en liten fika medan vi väntar på att få åka ombord. 
 

Vid ankomst till Vinön tar vår ”vinövärd” emot oss och bjuder på 

en guidning med bussen. Under denna rundtur åker vi till Norra 

badet där vi går ut på udden för att höra om Hjälmaren och livet i 

och kring sjön. Vi besöker även Skolhuset, Hembygdsgården och 

Missionshuset m.m.  
 

Efter den guidade rundturen beger vi oss till Vinöns Värdshus där 

lunch serveras ungefär kl. 13:00. Självklart är det den populära 

Hjälmaregösen som står på menyn. Under vår vistelse på ön 

kommer det även att finnas tid till att handla lite Vinöprodukter för 

den som önskar. Nu är det dags att bege sig hemåt igen. Vi tar 

färjan som avgår ungefär kl. 15:45 mot Hampetorp, sedan 

fortsätter vi mot våra hemorter. Ca hemkomst 18.30 
 

Pris: 715:- vid minst 30 personer 
 

I resans pris ingår: 

-Bussresa 

-Bussfika kaffe/enkelfralla 

-Vinövärd 

-Lunch på Vinöns Värdshus 

-Bussfika kaffe/kaka 
 

Lunch består av: Hjälmaregös inkl. måltidsdryck, kaffe och 

kaka 
 

Sista anmälningsdagen den 16/7 till Kerstin Larsson 

0702-057 082 
 

Kanalbuss skickar ut bokningsbekräftelser. 

Sista betalningsdagen 25/7 
 

Med reservation för ev. ändringar 
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Vinön – Hjälmarens pärla 
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