Med RPG till Göta kanal, Linköping, Kinda kanal och Visingsö
16/5 Vi startar i Skåne och åker norrut. Efter kaffepaus i Småland kommer vi
snart till Borensberg där vår kanaltur startar. Vi äter lunch ombord medan
båten stävar mot sydost. Vi passerar de många slussarna i Berg och därefter är
det avstigning. Kanske tänker vi på Baltzar von Platen och det stora
bygg/grävprojektet i början av 1800-talet. I Linköping checkar vi in på Hotell
Ekoxen där det också blir middag. Ca 45 mil

18/5 Vi lämnar Linköping och styr mot polkagrisstaden, Gränna. Vi åker färja
Gränna – Visingsö och nu blir det remmalag, häst och vagn och vi ser bl a
Kumlaby kyrka. Sedan blir det lunch i Gränna. Hemresan börjar och snart är vi
åter i södra Sverige. Ca 45 mil

Pris:

4 995:-

Enkelrumstillägg: 720:-

Allt detta ingår: Buss- och båtresa enligt program, logi i dubbelrum med

frukost, 2 middagar på hotell, 3 luncher, utflykter och entréer enligt
program, reseledare, resemoms.
Tillkommer: Eventuella entréer till muséer i Gamla Linköping.
Reseledare: Carl Magnus Adrian

Bokning: Första bokningsdag är 26/09 2018. Vid denna tidpunkt kan
resan bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender
Du är också välkommen att ringa eller maila.

Slussar i Göta kanal

17/5 Idag blir det en annan kanaltur med båt, denna gången på Kinda kanal. Vi
glider fram genom det vackra landskapet, äter lunch ombord och blir också här
slussade. I Hackerfors lyfts vi 6,8 meter i ett lyft. Tillbaks i Linköping blir det tid
att besöka Friluftsmuseet Gamla Linköping och kanske den kända domkyrkan.
Middag och säng på Ekoxen.

Kumlaby kyrka

Gamla Linköping

Linköpings domkyrka

Remmalag

OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha.

RESEVILLKOR
Anmälningsavgift, 1 000:-/person, betalas omgående efter bokning.
Slutbetalningen tar vi emot senast 30 dagar före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenär kan avbeställa resan enligt följande:
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50 % av resans prisa
8 – avresedagen: 100 %
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas tillsammans
med anmälningsavgift. Det kostar 325:- och skyddar mot avbeställningskostnader
med undantag för kostnaden för avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära
anhörigs sjukdom.
Inställande av resa kan ske vid färre än 25 anmälda deltagare.
Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på:
-ändringar i transportkostnader
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter
-ändringar i växelkurser
Hotellen kan bytas mot likvärdiga
Resegaranti Exodus Resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

VÄLKOMNA MED!

Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Tel. 046-140590
info@exodusresor.se
www.exodusresor.se

Göta kanal
med RPG
16 – 18/5 2019

Göta kanal är ett känt begrepp och på denna resan upplever vi en av de
vackraste delarna och slussas vid nio tillfällen. Vi åker också en tur på
Kinda kanal, bor i trevliga Linköping och det blir också ett öbesök med
remmalag på Visingsö.

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar.
Arrangör är:

