Göta Kanal
22 juni, 5 dagar 2020
Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige och är 190 km lång och har 58 slusssar. Vi
åker mellan Berg och Borensberg. Besöker även ”Vätterns pärla” Visingsö och Heliga Birgittas Vadstena.

Dag 1 Skellefteå - Västerås 75 mil
Avresa från Skellefteå Busstation kl 08.15. Stannar för raster
på lämpliga platser. Vi äter middag i Sala innan vi ankommer
Västerås för inkvartering på Scandic Hotel Västerås.
Dag 2 Västerås - Linköping 35 mil
Vi börjar dagen med ett besök i Rejmyre på Glasbruket. Här
äter vi även lunch på Gästgiveriet. Vidare efter Vätterns blåa
vatten till Vadstena. Vi går en rundvandring med guide inom
klosterområdet och får även fri tid innan vi lämnar Vadstena för
färd till Linköping. Logi och middag på Quality Hotel Ekoxen.
Dag 3 Linköping, Göta Kanal
Efter frukost åker vi till Berg där m/f Wasa Lejon väntar kl. 10.00
för att ta oss med på en resa genom 9 slussar. Ombord äter
vi lunch. I Borensberg väntar bussen som fortsätter till Gamla
Linköping. I detta kulturreservat med gårdar från 1700-talet blir
det egna strövtåg bland butiker, hantverksbodar och muséer i
gamla gränder.
Dag 4 Gränna - Örebro 27 mil
Vi stiger ombord på bussen och åker ner till Gränna. Vi börjar
dagen med anrika Franssons Polkagrisar. Innan vi åker över
till Visingö äter vi lunch . Därefter tar vi en färja över Vätterns
klara kalla vatten till Visingsö. Där får vi sällskap av en guide
som visar oss runt på den sägenomspunna ön. Från Näs slott
styrdes hela Sverige under delar av medeltiden. Vi lämnar
Gränna och styr norrut till Örebro. Incheckning och middag.
Dag 5 Örebro - Skellefteå 84 mil
Efter frukost lämnar vi Örebro och styr färden hemåt. I Norberg
stannar vi till för ett gott fika hos konditori Elsa Andersson.
Stannar för raster på lämpliga platser. Avskedsmiddag i Örnsköldsviks trakten. Åter i Skellefteå ca 21.30

FAKTARUTA
Pris: 7 195:-/person i tvåbäddsrum
Enkelrumstillägg: 1200:-.

Frivilligt avbeställningsskydd: 250:-/person. ( Gäller vid avbokning mindre än 30 dagar före avresa vid sjukdom och med
läkarintyg)

I priset ingår: Resa i modern buss. Logi med frukost och
middag fr.o.m middag dag 1 till och med frukost dag 5.
Entreer enl. program. Göta Kanaltur. Visning, båtresa och
guide Visingsö. Lunch dag 2, 3 och 4. Förmiddagskaffe med
dopp dag 5. Avskedsmiddag dag 5. Reseledare.
HOTELLFAKTA
Scandic Hotel Västerås, Pilgatan 33, Västerås
021-495 58 00, www.scandichotels.se
Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping.
Tel: 013-25 26 00. www.nordicchoicehotels.se
Scandic Örebro West, Västhagagatan 1B, Örebro.
Tel: 019-7674400 www.scandichotels.se

0910-51393
info@lestanders.se
www.lestanders.se

