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2. www.kindakanal.se

Stilla flyter Kinda Kanal genom den fagra Östergyllen. Från eklandskapet 

och de vida slätterna i norr till den natursköna skogsbygden i söder. Sträckan

är 43 distansminuter eller ca 8 mil om man föredrar det sättet att mäta.

Förr var kanalen viktig som transportled för virke och vad jordbruket gav.

Idag är den minst lika viktig för den som söker sköna naturupplevelser och av-

koppling. I Kinda Kanal blir det sällan någon trängsel vare sig i slussar eller sjöar. 

Här finns möjlighet för alla att hitta sin ostörda badvik, fiskeplats eller smultronställe. 

      

För den som inte utforskar Kinda Kanal med egen båt finns det möjlighet 

att följa med på en svindlande vacker dagstur, kvällstur eller kortare färd med 

passagerarbåten M/S Kind. 

      Är du lycklig ägare till egen båt eller kanot lägger du själv ut kursen och 

tidtabellen, men ta god tid på dig. Att stressa hör inte hemma på Kinda Kanal. 

Föredrar du att komma landvägen på två eller fyra hjul finns det väldigt mycket 

att upptäcka. Eller varför inte bara ta ett stilla strandhugg vid 

ett café eller med egen kaffekorg? 

      Kinda Kanal väntar på dig i sommar! Välkommen.

Inn e h å l l

En stor resa i en liten värld.

KARTA OCH ÖVERSIKT AV SEVÄRDHETER 3
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Nykvarns sluss
Låset mellan sjön Roxen och Stångån.

Stångebromonumentet
Restes som minne av slaget vid Stångebro 1598 där Kung 
Sigismunds och Hertig Karls styrkor drabbade samman.

Linköping
Östergötlands största stad med ca 147.000 invånare. Utmärkta
shoppingmöjligheter. Norra Europas största konstgjorda badsjö
– Tinnerbäcksbadet – mitt i centrum.  Domkyrka, Länsmuseum,
Flygvapenmuseum, Gamla Linköping, Cloetta Center m m.

Tannefors slussar
Ett omtyckt utflyktsmål centralt beläget i Linköping med 
trippelsluss och ett mysigt café.

Hackefors sluss
Imponerande med sin nivåskillnad på ca sju meter. 
Den djupaste enkelslussen i Europa när den byggdes.

Hjulsbro- och Slattefors slussar
Två mindre slussar. Den senare leder in till sjön Ärlången.

Sturefors sluss
Bevarad i sitt ursprungliga utseende sedan 1871. 
Övernattningsstuga att hyra.

Hamra och Hovetorps slussar
Inte mindre än sex slussar med en stigningshöjd av 25 meter. 
Slussarna ligger utmed vandringsstråket Östgötaleden.

Brokinds sluss
Är den högst belägna och den sista innan sjösystemen tar vid.
Här finns också en kanalutställning.

Rimforsa
Samhälle i norra Kindabygden, med utbyggd service, camping 
och bad. Vintertid plogad naturisbana.

Skedevid kanal
Liten lummig kanal som förbinder sjöarna Ämmern och Åsunden. 

Kisa
Centralort i Kinda kommun med ca 4 200 inv. Intressant är 
bl a Kisa Emigrantmuseum som skildrar emigrationsvågen 
till Amerika. Vintertid Östergötlands alpina centrum med 
Tolvmannabacken.

Björkfors nostalgimack
En BP-mack från 50-talet med pumpar, oljekannor och andra tids-
typiska prylar.  

Horns kyrka
Byggd i välbevarad rokokostil. Rymmer bl a ett triumfkrucifix 
från medeltiden.

Slussar                           antal                     höjdskillnad

1.  Nykvarn                     1                           2,8 meter
2.  Tannefors                   3                           10,5 meter
3.  Hackefors                   1                           6,8 meter
4.  Hjulsbro                     1                           0,2 meter
5.  Slattefors                   1                           3,2 meter
6.  Sturefors                    1                           3,2 meter
7.  Hamra                         2                           8,9 meter
8.  Hovetorp                     4                           15,8 meter
9.  Brokind                       1                           1,6 meter

Sevärdheter utmed Kinda Kanal.
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4. www.kindakanal.se                   

En resa i tiden …

… förbi både slott & herresäten.

Redan på 1700-talets mitt fanns planer på att anlägga en kanal som skulle under-
lätta transporterna från skogsbygden i södra Östergötland till Linköping vid sjön
Roxen. Tanken var att dra nytta av den befintliga Stångån och att sammanbinda
Rängen-sjöarna, Järnlunden och Åsunden. Endast på ett fåtal platser skulle man be-
höva gräva kanal och bygga slussar.
      Det skulle dröja till 1799 innan kanalbygget kom igång. Under 1800-talets

första decennium pågick kanalbygget och sträckningen var då från Horn i söder 
till Stora Rängens nordspets. Endast en sluss belägen vid Brokind behövde anläggas.
Oturligt nog raserade vårfloden 1813 slussen vars hållfasthet visade sig 
vara felberäknad. Kanalbolaget tvingades därmed i konkurs.
      Det skulle dröja närmare 40 år innan man återupptog planerna på en kanal.

Den nya sträckningen kom att i stort följa Stångåns naturliga vattendrag med 
undantag av en sträcka på sex kilometer som var tvungen att grävas. Dessutom be-
hövdes ett tiotal slussar för att reglera nivåskillnader utmed den nyare delen 
av kanalen. I början på 1870-talet var den nuvarande sträckningen klar men 
kanalens betydelse för transporter av timmer och jordbruksprodukter avtog i 
början av 1900-talet i och med järnvägens ankomst.

AB Kinda Kanal ägs idag av Kinda- och Linköpings kommuner, Landstinget i 
Östergötland samt AB Göta Kanalbolag. Mycket mer om Kinda Kanals historia 
hittar du på www.kindakanal.se

Lastfartyget Jal. 
Omkring 1925 vid
Brokinds sluss.

Full aktivitet i Linkö-
pings hamn
runt sekelskiftet.

Örn var ett av Kinda
Kanals största last-
fartyg. Det skrotades
1934 nedanför nuva-
rande Drottningtor-
net i Linköping.

Utsikt över 
Kinda Kanal från
Hisneklint, norr 
om Hovby.

Fritidsbåtar och människor vid åmynningen. Flera segelbåtar syns på Roxen och ett fartyg är på väg in till Linköping.

Det gamla Sturefors uppfördes enligt traditionen av
riksrådet Ture Nilsson Bielke vilken blev gårdens ägare
1584. Slottet är en av landets bäst bevarade slottsan-
läggningar från 1700-talet. Som karaktäristiska inslag i
den engelska parken märks en häcklabyrint, bersåer
”eremitens grotta” kinesisk paviljong och små broar,
den magnifika spegeldammen anlades under samma
tid. Slottsparken i Sturefors är öppen för allmänheten
under sommarperioden. 

För mer information kontakta Sturefors 
Godsförvaltning AB, 013-251 49. 

Brokind är ett av de äldsta kända herresätena i Sverige,
känt sedan 1100-talet då det ägdes av Folkungaätten.
Platsen har länge varit en skärningspunkt där land- och
vattenvägarna mellan Småland och Östergötland möts.
Slottet är strategiskt placerat på en ö och de flesta
byggnaderna är uppförda på 1700-talet och tidigt
1800-tal. Byggnaderna längs vägen förbi slottet anses
unika och har stort kulturhistoriskt värde. P-plats finns
anvisad och en promenad längs vägen rekommende-
ras. Möjlighet till guidning av sällskap/grupper på går-
den och det nya gårdsmuseet.

För mer information kontakta Henric Falkenberg. 013-
410 53

Bo Jonsson förvärvade 1367 Bjärka i Vists socken.
Man kan förmoda att den första bebyggelsen var av
trä. En mera ståndsmässig mangårdsbyggnad av sten
påbörjades vid tiden omkring 1630 och exteriören är
således fortfarande idag helt 1600-talsmässig. 1791
påbörjades det nya slottet. Slutresultatet blev en av
den sengustavianska tidens mest helgjutna slottsan-
läggningar.

För mer information kontakta Bjärka Säby, 
Nya slottet. 013-440 80
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Avgifter (kontrolldekal)
70 kr /sluss eller 800 kr för färd i hela
kanalens sträckning.  Tur & retur: 1.250 kr.
Slussavgift betalas i slussarna: Nykvarn,
Sturefors, Hovetorp och Brokind. 

OBS! I Brokind accepteras och 
rekommenderas betal- & kontokort.

OBS! T.o.r. gäller som säsongsbiljett för
obegränsat antal kanalfärder med samma
skeppare och båt.

Säsongsbiljett för färd i Brokinds sluss 
mellan sjöarna Rängen och Järnlunden: 
500 kr.

Säsongsbiljett för färd i Sturefors sluss
(sjön Ärlången): 500 kr.

Fri slussning vid Nykvarns sluss i samband
med besök i Linköpings och Tannefors gäst-
hamnar.

Maxmått för båtar
Längd:             24.50 m
Bredd:             4.50 m
Djup:               1.50 m
Höjd:               3.09 m

Längd
Kanalens längd 43 distansminuter 
(ca 8 mil)

Marinservice
Marinmotor AB
Låsblecksgatan 8, 589 41 Linköping. 
Tel 013-14 03 37. Fax 013-14 29 52

Bränsle
Kan köpas hos:
Braskens bro, (Tannefors slussar)
Brokinds sluss (vid kaj)
Rimforsa Bil & Service
Bensin & Service, Hycklinge

OBS! För att undvika kontanthantering 
rekommenderas betal- & kontokort.

Trailerramper
Trailerramper finns på följande platser:

Norra Stånggatan, Linköping
Nykvarnsparken, Linköping 
Nykvarn, slussvakten:       013-12 13 22 

Hovetorp, slussvakten:     013-521 54

Rimforsa gästhamn:          0494-205 70

Hovby                                 0494-105 21

Horn                                   0494-303 57

Hycklinge                           0494-301 23

Kanoter
Kanoter får färdas i Kinda Kanal och dess
sjösystem.

Slussning uppför är inte tillåten på grund 
av risk för kantring. 

Avgiften 70 kr/per sluss/slussning oavsett
antal kanoter.

Slussar             
tel                      antal         höjdskillnad

Nykvarn         
013-12 13 22  1                     2,8 m
Tannefors       
013-12 01 36  3                     10,5 m
Hackefors       
013-15 24 67  1                     6,8 m
Hjulsbro         
013-15 90 74  1                     0,2 m
Slattefors       
013-15 92 31  1                     3,2 m
Sturefors        
013-523 74     1                     3,2 m
Hamra             
013-520 41     2                     8,9 m
Hovetorp         
013-521 54     4                     15,8 m
Brokind           
013-410 01     1                     1,6 m

Sjökort
Sjökarta över Kinda Kanal och sjösystem
beställes hos:Bokia tel 013-12 99 00 eller
Marinaman 013-14 70 45
Vid Blå Triangelrundtur krävs även:
Sjökort nr 122 Göta kanal
Skärgårdskort 622, 625, 
eller Båtsportkort serie C

Med fritidsbåt på Kinda Kanal.
18-19 maj, 25-26 maj och 1-2 juni     
09.00-12.00, 13.00-17.00

3 juni – 20 juni
Lördag - Söndag: 09.00-12.00, 13.00 –17.00
* Förbeställning vardagar (Måndagar stängt)

** Midsommarafton (21 juni)
09.00 – 16.00 

22 juni – 11 augusti
09.00 –12.00, 13.00 – 19.00

12 augusti – 25 augusti
Lördag - Söndag: 09.00-12.00, 13.00-17.00
* Förbeställning vardagar (Måndagar stängt)

31 aug-1 sept, 7-8 sept och 14-15 sept.
09.00-12.00, 13.00-17.00

Förbeställning görs endast vardagar under lågsäsong*

* Förbeställning:
Kontakta Hovetorps slussar senast klockan 12.00 dagen innan.
Telefon: 070-209 92 02 (eller 013-521 54)

** Förbeställning
Utsträckt tid i Brokind efter överenskommelse, senast dagen
innan. Kostnad: 100:- / slussning utöver ordinarie avgift. 
Telefon: 013-410 01

Slussning utöver ovan angivna öppet-/förbeställningstider kan
arrangeras och debiteras då med 100:- /slussning utöver 
ordinarie avgift.

Respektera gällande fartbegränsningar 
i kanalen och sjösystemet.

Ö P P E T T I D E R  2 0 1 3

Blå Triangeln - upplev två unika kanaler och
den vackra östgötaskärgården på samma resa

Blå Triangeln innebär en rundtur med egen fritidsbåt som omfattar:

- Göta kanals östra östgötadel, Mem – Roxen (15 slussar)
Pris: 945 – 4.620:- beroende på båtstorlek (Enkel biljett)

- Kinda Kanal (15 slussar)
Pris: 800:- (Enkel biljett)

- Landtransport: Horn (Kinda Kanal) - Gamleby (Östkusten)
Begär prisuppgift (beroende på båttyp och storlek).

Slussavgiften erläggs vid ankomsten till respektive kanal och  
traileravgiften erläggs direkt till båttransportören.

Vi utför även båttransporter till och från andra kuster
och vattenområden, exempelvis Vättern, Sommen och

andra sjöar i norra Småland.

Försäkrade båttransporter
Västerby, 590 41 Rimforsa

Mobil 070 – 57 63 888, (Tel. 013 – 412 88)
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6. www.kindakanal.se

Upplev Kinda Kanal 
och sjösystemet

under en angenäm kryssning

M/S B r i  Sp

R mf rs  Sk rg rd e  B

Sommaren 2013

Charterpris: 

 

Eftermiddagskryssning 
Turlista 2013

Räkaftonskryssning 

Kvällskryssning  
med Tapas på lokala råvaror
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Från storstadens puls till naturens lugn är det inte  lå       

Kinda Kanal 2013_Layout 1  2013-03-25  (13)  20:29  Sida 6



www.kindakanal.se  7.

        e  långt. 43 distansminuter för att vara exakt.

Nära i Kinda.
I Kinda är det nära. Till naturen, kulturen och till varandra. Här finns upplevelser du

lever på länge. Naturen och kulturen inspirerar och ger kraft. Vackra ängar, grottor, hag-

och vildmark lockar till strövtåg och äventyr. Här finns mer än 400 sjöar som tillsam-

mans med Kinda Kanal, Stångån och andra spännande vattendrag bjuder på bad, kanot-

leder och båtäventyr. Fiskar gör du året om och viltrika jaktmarker lockar både jägaren

och den naturintresserade. På vintern åker du utför i Tolvmannabacken, det alpina skid-

centret i Kisa eller tar en skridskotur på naturisbanan i Rimforsa. 

      Genom Kinda slingrar sig Sverigeleden. Den upplever du helst på cykel. Vill du

vandra går 110 kilometer av Östgötaleden genom Kinda. För dig som vill uppleva Kinda

från hästryggen finns allt från ridning för nybörjare till avancerade kurser i dressyr. 

      Kulturlivet är rikt året om. Hantverkare, författare och konstnärer hittar inspiration

och arbetsro i Kinda. Du hittar design, hantverk, teater, konst och musik. På egen hand

eller med guide, upptäcker du naturreservat, fornlämningar, kyrkor och museér. 

Harmoni för själen och upplevelser för hjärnan. Året om i Kinda.

Kinda Turistbyrå • Stora Torget 5 • 590 37 KISA • 0494-194 10

www.kinda.se • turistbyran@kinda.se

Levande torg i Kisa
5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augusti.

Gammaldags marknad, ungdomsdag, auktion, musik, uppträdanden, kulturevenemang

och mycket annat. I sommar bjuder vi på tävlingar, aktiviteter och händelser på torget

och runt om i Kisa. 

Björkfors Bymarken                                   15 juni

Rimforsa marknad                                     29 juni

Horn Marken                                               13 juli

Hycklinge Höstmarknad                            7 september

Ulrika marknad                                           12 september

Amerikaveckan i Kinda och Ydre
19-28 juli
Den 19 juli är det invigning av Amerikaveckan i kvarteret

Vråken i Kisa, sedan följer ett fullspäckat program t.o.m.

den 28 juli i både Kinda och Ydre. Amerikaveckan fokuse-

rar på utvandringen till Amerika och under veckan anord-

nas många olika aktiviteter och upplevelser för alla åldrar

och intressen. Det arrangeras bl. a vernissage, musikkon-

sert, busstur till Titanic utställningen i Norrköping, utom-

husbio, uppträdande av Tobbe trollkarl mm.  För de som är

intresserade av att ta reda på mer om sina rötter finns det

även möjlighet att släktforskning under veckan. 

Aktiviteter i Kindabygden 2013
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Välkommen ombord
Inför våra kryssningar är du välkommen
ombord ca. en halvtimme före avgång.

Rimforsa hamn
M/S ”Kind” angör Rimforsa hamn, som är
slutdestinationen för kanalresan i den
sydliga delen av kanalsystemet. Rimforsa
hamn är nybyggd och skyltar finns från
Rimforsa torg. Promenadavstånd från nya
hamnen till Rimforsa Resecentrum är ca.
en kilometer, där bussanslutning sker.

Restaurang ombord
Ombord på M/S ”Kind” finns restaurang.
Allt som serveras tillagas från grunden
ombord i eget kök. Under sommaren er-
bjuds både á la carte med olika menyer
beroende på kryssning tex. dag-, kväll-
eller charterarrangemang. Under vissa
kryssningar serveras buffé med olika in-
riktningar. 

Fartygets kapacitet 
Matsalen ombord rymmer 60 gäster.  Des-
sutom finns plats i caféet för ytterligare
ca. 12 personer. M/S Kind får medföra
132 passagerare. Vi tycker att trivselgrän-
sen går vid max 100 personer under dags-
turerna och något mindre 
under kvällsarrangemangen. 

Familjerabatt
Barn till och med 15 år kryssar gratis i
målsmans sällskap (två barn per familj).
Fler än två barn/familj 0-5 år gratis 6-15
år 50% rabatt på kryssningen. Gäller ej
mat och dryck eller skolresegrupper.

Grupprabatt
Grupper om minst 15 personer erhåller ra-
batt på kryssningen. I restaurangen erbju-
des förbeställd meny till specialpris.
Gäller ej paketarrangemang där måltid,
kryssning mm är paketerat. 

Matsäck
Till följd av att fartyget medför restaura-
tion ombord samt av utrymmesskäl med-
ges icke att egen medhavd matsäck
förtäres ombord på fartyget.

Betalning
Betalning av kryssning och förtäring sker
ombord på fartyget kontant eller med kre-
dit/betalkort VISA, Eurocard, Mastercard,
American Express etc.

Avbeställning
Vid avbeställning med mer än 30 dagar
sker ingen debitering. För grupper som
bokat kan antal justeras t.o.m fyra timmar
före avgång samma dag. I annat fall debi-
teras antal enligt utförd beställning.

Bilparkering
Kommer du med egen bil och resan påbör-
jas i Linköping rekommenderar vi SJ Riks-
parkering ca. fem minuters promenad till
fartygets tilläggsplats. Parkering i Rim-
forsa kan ske i centrum  på torget ca. tio
minuters promenad till bryggan. Bägge al-
ternativen är nära belägna till tåg-  och
bussförbindelser.

VÄRT ATT VETA

REDERI AB KIND

www.rederiabkind.se 
Tel: +46 13 663 50 

Fax: +46 13 663 52 
Jakobslund • 590 75 Ljungsbro
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Vill du uppleva Kinda Kanal från sin bästa sida?
Välkommen ombord på M/S Kind.
En kryssning utmed Kinda Kanal är en tur genom landskap och hän-
förande scenerier. Det är också en stor resa i tiden, i den lilla världen.
Följ med M/S Kind för att äta gott, lyssna på musik, och umgås med
vänner. Koppla bort vardagen för en stund, helt enkelt. Det behöver
inte preciseras mer - Upplevelsen finns där och väntar på dig.  
Följ med på en resa utmed Kinda Kanal. Svårare är det inte.

FESTLIG FEST TILL SJÖSS - CHARTER AV FARTYGET

Möjligheternas fest anordnas ombord på 
M/S Kind. En bättre miljö och inramning 
än att färdas utmed fantastiska Kinda Kanal 
är svårt att tänka sig. Alla blir samlade i en 
härlig gemenskap.
  Fartygsfesten kan bli allt ifrån lugn, behaglig

och avkopplande njutning till en härlig fest
med uppsluppen stämning och högt i tak. 
God mat tillagad i köket ombord och därtill
lämplig dryck är en självklarhet.
  Vi hjälper gärna till med att lägga upp kursen

för arrangemanget.

KOSTNAD FÖR CHARTER AV M/S KIND:
14.000:- (inkl.moms) för tre timmar och
3.500:-/timme därutöver.

Välj från våra måltidsförslag med eller utan
musikunderhållning.

Kontakta rederiet eller M/S Kind direkt
för mer information.

Fartyget kan även chartras under ordinarie
dagskryssning (ca.sex timmar).

Heldagscharter: 20.950:- (inkl.moms).

KINDA KANAL PAKET - INNEHÅLLSRIKA PAKET TILL BRA PRIS

Fantastiska erbjudanden! Njut av en underbar
dagstur utmed Kinda Kanal och bo centralt
med bekväm hotellövernattning inkl. frukost på
Scandic Linköping alt. Hotell Stångå. Eller ett
strandpaket på Rimforsa Strand i Rimforsa. 
I paketen ingår dagresa utmed Kinda Kanal
med M/S Kind, buss alt. tåganslutning, för-
eller eermiddagskaffe samt lunch ombord.

Du kan även kombinera hotellövernattning
med frukost på Scandic Linköping eller Stångå
Hotell i Linköping med en en fantastisk
kvällskryss på Kinda Kanal. Måltid serveras
ombord och är inkluderat i priset. Med eller
utan levande musikunderhållning.

Hotellpaket, Scandic Linköping
Boka ett paket med dag- eller kvällskryss på 
M/S Kind och bo trivsamt på Scandic Linköping
City, som ligger med utsikt över M/S Kind's till-
läggsplats, eller på anrika Scandic Frimurare -
hotellet, båda belägna i centrala Linköping nära
till både kultur och shopping. 

Hotellpaket, Stångå Hotell
Stångå Hotell är ett familjeägt hotell i Linkö-
ping med personligt bemötande nära M/S
“Kind”. Hotellövernattning och dag- eller 
middagskryssning på Kinda Kanal i ett pris-
värt paket. 

Strandpaket, Rimforsa Strand
Bo vackert i en underbar miljö precis vid
Åsundens strand. Alla våra rum är ljusa, frä-
scha med trägolv, dusch och toalett. Med utsikt
över sjön eller vår vackra trädgård och tillgång
till strandbastu. Välkommen – Du är väntad!

Mer information om paketen hittar du på sidan 12-13. 
All bokning sker direkt till respektive hotell.
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Hos oss kan du
pröva regionala mat-
specialiteter och
uppleva mattraditio-
ner som är unika för
vår region!

Ombord på M/S “Kind” serverar vi
maträtter och livsmedel som av gam-
mal tradition blivit en del av regionens
naturliga mat och kultur.

Regional Matkultur är ett kvalitets-
märke för mat som har lokala 
traditioner eller som nyskapar och vi-
dareutvecklar traktens mattraditioner. 

Järnlunden & Brokind
Avg. Rimf. 19.00 - åter kl. 21.30
6/7, 20/7, 3/8
Brokind,  en mycket viktig knutpunkt i
Kinda Kanals historia. Det var en
gång... i tiden... här började allt. Den
första slussen anlades 1803 men rase-
rades senare, Dagens sluss byggdes
1860. Historisk sommarkryss där vi
serverar sommartallrik med kallskuret. 

Pris: 395:-*

Sill & Grill
Avg. Link. 19.00 - Hjulsbro - Link. 22.00
11/5, 16/5, 23/5, 30/5, 13/6, 27/6,
3/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7, 24/7,
26/7, 31/7, 2/8, 7/8, 9/8, 15/8, 22/8,
29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9.
Sill, grill och lite till är temat på denna
härliga sommarkryssning. Börja med
den svenska klassikern S.O.S, sill, ost
och smör, fortsätt med varmrätt bestå-
ende av olika sorters grillat med smak-
rika tillbehör, såser, potatisrätter m.m.
I priset ingår: kryssning och sommar-
buffé med S.O.S och grillat. 

Pris: 460:-*

Härlig Höst Händelse
Avg. Link. 19.00 - Hjulsbro - Link. 22.00
6/9, 13/9, 20/9, 27/9.
Njut av naturens mäktiga skiftningar.
Måltidstema som bl.a består av det
som spirat under sommaren och nu
står färdigt att skördas.  I priset ingår:
kryssning och höstanknuten trerätters-
meny Regional Matkultur.

Pris: 470:-*

Kinda Kanal Klassiker
Avg. Link. 19.00 - Hjulsbro - Link. 22.00
10/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6,
18/6, 25/6,  6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 
Avg. Rimf.19.00 - Råsöbro - Rimf. 22.00
24/5, 28/6, 16/8, 30/8
Kryssa klassiskt på härlig kanalresa
utmed slingrande kanal genom magni-
fika vattenvägar och  bedårande land-
skap. Med utgångspunkt mitt i
centrala Linköping förhöjs vi tio meter
i Tannefors tre slusskamrar och ytterli-
gare sju meter i ett svep i Hackefors
magnifika enkelsluss. Resan tillbaka
till Tullbron följer samma kanalsträck-
ning - fast tvärtom... Eller i södra delen
av kanalsystemet från Rimforsa hamn
över bedårande vattendrag i natur-
sköna omgivningar med historiska
platser och trollska skogar. Här gör sig
vårt historiska arv mycket påminnt
med frodiga vyer av gods, gårdar och
livsmedelsproducerande
arealer. Njut av fantastisk
natur. Ombord serveras
tre-rättersmeny á la Regio-
nal Matkultur/östgötamat.

Pris: 475:-*

S.O.S - Sommar Och Sol
Avg. Link. 19.00 - Hjulsbro - Link. 22.30
15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6
S.O.S! Save our souls med hjälp av
sol, vind, vatten, god mat, dryck och
trevligt umgänge. Njut av vår i sär-
klass mest underbara årstid - blom-
mande försommar. Till härliga
tongångar, gammalt och nytt i en
vågad blanding. Frisk fart och fläkt är
ledstjärnan genom försommarkvällen.
I priset ingår: kryssning, förrätt, varm-
rätt och levande musikunderhållning.

Pris: 480-*

Irländsk Höstglöd
Avg. Link. 19.00 - Hjulsbro - Link. 22.30
14/8, 21/8, 28/8, 4/9,11/9, 18/9, 25/9.
Våra skeppsmusiker, “irish style”, tar
oss med via vattenvägen till gröna,
sköna vidder i irländska landskap.
Genom att blanda vackra irländska
ballader med  medryckande standards
som Wild Rover, Danny Boy, Galway
girl och Mountain dew. 
I priset ingår: kryssning och förrätt,
varmrätt, levande musikunderhållning.

Pris: 480:-*

DAGARRANGEMANG

KVÄLLSARRANGEMANG MED MUSIKMÅLTIDEN OMBORD

Stureforskryssning
Linköping - Sturefors - Linköping
Avgång Linköping kl. 11.00 
Ankomst Sturefors sluss ca. 13.45 
Ank. Prästgårdskajen ca kl. 14.00 
Avgång Sturefors sluss 14.45 
Ankomst Linköping ca. 17.15
16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6,
15/8, 22/8.

En dagsutflykt till Sturefors slott från
1700-talet. Under ca. en timmes uppe-
håll vid slottet kan du strosa runt i den
magnifika slottsparken som ligger ca.
fem minuters promenad från Sturefors
sluss.

I slottsparken kan man på egen hand
följa de skyltar som finns och som be-
rättar om dess historia. 

Därefter kan du följa med M/S Kind
tillbaka till Linköping. Priset gäller en-
bart kryssning. Mat och dryck tillkom-
mer.

Pris för kryssning: 350:- t.o.r, 

Pris för kryssning: 325:- enkel. 

Smörgåsbordskryss
Avg. Link. 13.00 - Hjulsbro - Link.16.00
12/5, 19/5, 26/5, 1/9, 8/9, 15/9.

Familjekryss på Kinda Kanal med klas-
sisk söndagsmåltid. Förlagan är det
traditionella svenska smörgåsbordet
med tillägg av nutidens vegetariska
rätter, kött, fågel etc. 

Med heminlagda sillar, lax och ström-
mingsrätter. På ”Söndagsbuffén” finns
det något för alla. Från kallskurna rät-
ter till varmrätt och dessert. 

En eftermiddag på Kinda Kanal där alla
i  generationer trivs tillsammans.

Pris: 460 :-*  inkl. eftermiddags-
kryssning och traditionellt svenskt
smörgåsbord.

Lunchkryss till Hjulsbro
Avg. Link. 12.00 åter Link. 15.00
Onsdagar: 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6,
19/6, 26/6, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8.

Mitt på dagen-kryss med sommarlätt
lunchbuffé genom Kinda Kanal. Under
färden passeras två slussar i totalt fyra
steg i både upp- och nedstigning.
Vi vänder precis före Hjulsbroslussen. 

Lunchbuffé serveras med lite kallsku-
ret sill, strömming och lax, sallader
och vegetariskt samt varmrätt.
Pris: 430 :-*  inkl. kryssning och
måltid enligt ovan.

Kinda Kanal - Göta Kanal t.o.r
Avg. Link. 11.00 - ank. Berg 12.30
Avg. Berg. 13.30  ank. Link. 15.00
Sönd: 2/6, 9/6, 16/6, 30/6, 18/8,  25/8

Vid Linköping i Roxen möts två vatten-
vägar, vilket är unikt.  Vi börjar denna
resa genom Kinda Kanal och Nykvarns
sluss, över Roxen där vi möter upp
med Göta Kanal. Under färden från
Linköping/Kinda Kanal serveras en
brunchbuffé á la M/S “Kind”.

En timmes uppehåll för promenad i
slussområdet vid Berg. 

Pris: 450 :-*  inkl. kryssning och
måltid enligt ovan.

Perioden 16/5 till 31/8 
bokning direkt till fartyget.
Tel. + 46 70-638 02 30
Upplysningar: 
Kinda Turistbyrå 0494-194 10, 
Linköpings turistinfo 013-190 00 70
OBS! Förbokning rekommenderas
till samtliga kryssningar.

* Barn 0-5 år gratis. 6-12 år 90:-  Moms är inkluderat i alla priser.

* Barn 0-5 år gratis. 6-12 år 90:-                           

Moms är inkluderat i alla priser.

Kinda Kanal 2013_Layout 1  2013-03-25  (13)  20:30  Sida 10



www.rederiabkind.se  11.

1   
2   
3   
4
5   
6
7   
8   
9   
10 Kinda Kanal Klassiker
11 Sill Och Grill
12 SmörgåsBordsKryss
13
14 Kinda Kanal Klassiker
15 Hjulsbro & S.O.S m. musik
16 Sturefors & Sill Och Grill
17 Linköping-Rimforsa (1)
18 Rimforsa -Linköping (2) 
19 SmörgåsBordsKryss
20
21 Kinda Kanal Klassiker
22 Hjulsbro & S.O.S m. musik
23 Sturefors & Sill Och Grill
24 Link-Rimf (1) Kinda Kanal Klass
25 Rimforsa -Linköping (2) 
26 SmörgåsBordsKryss
27
28 Kinda Kanal Klassiker
29 Hjulsbro & S.O.S m. musik
30 Sturefors & Sill Och Grill
31 Linköping-Rimforsa (1)

1   Rimforsa -Linköping (2) 
2   Link - Berg t.o.r
3
4   Kinda Kanal Klassiker
5   Hjulsbro & S.O.S m. musik
6   Sturefors 
7   Linköping-Rimforsa (1)
8   Rimforsa -Linköping (2) 
9   Link - Berg t.o.r
10
11 Kinda Kanal Klassiker
12 Hjulsbro & S.O.S m. musik
13 Sturefors & Sill Och Grill
14 Linköping-Rimforsa (1)
15 Rimforsa -Linköping (2) 
16 Link - Berg t.o.r
17
18 Kinda Kanal Klassiker
19 Hjulsbro & S.O.S m. musik
20 
21 Ej i trafik
22 Ej i trafik
23 Ej i trafik
24
25 Kinda Kanal Klassiker
26 Hjulsbro & S.O.S m. musik
27 Sturefors & Sill Och Grill
28 Link-Rimf (1) Kinda Kanal Klass
29 Rimforsa-Linköping (2) 
30 Link - Berg t.o.r

1   
2   Linköping-Rimforsa (1).
3   Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
4   Linköping - Rimforsa (1) 
5   Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
6   Link - Rimf (1) & Järnlund/Brokind
7   Rimforsa-Linköping (2)
8
9   Linköping-Rimforsa (1)
10 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
11 Linköping - Rimforsa (1) 
12 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
13 Linköping-Rimforsa (1)
14 Rimforsa-Linköping (2)
15
16 Linköping-Rimforsa (1)
17 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
18 Linköping - Rimforsa (1) 
19 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
20 Link - Rimf (1) & Järnlund/Brokind
21 Rimforsa-Linköping (2)
22
23 Linköping-Rimforsa (1)
24 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
25 Linköping-Rimforsa (1)
26 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
27 Linköping-Rimforsa (1)
28 Rimforsa-Linköping (2)
29
30 Linköping-Rimforsa (1)
31 Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill

1   Linköping-Rimforsa (1)
2   Rimf-Link (2) & Sill Och Grill
3   Link - Rimf (1) & Järnlund/Brokind
4   Rimforsa-Linköping (2)
5
6   Kinda Kanal Klassiker
7   Hjulsbro & Sill Och Grill
8   Linköping - Rimforsa (1) 
9   Rimf.-Link. (2) & Sill Och Grill
10 Linköping-Rimforsa (1)
11 Rimforsa-Linköping (2)
12
13 Kinda Kanal Klassiker
14 Hjulsb. & Irländsk Höstglöd musik
15 Sturefors & Sill Och Grill
16 Link-Rimf (1) Kinda Kanal Klass
17 Rimforsa -Linköping (2) 
18 Link - Berg t.o.r
19
20 Kinda Kanal Klassiker
21 Hjulsb. & Irländsk Höstglöd musik
22 Sturefors & Sill Och Grill
23 Linköping-Rimforsa (1)
24 Rimforsa -Linköping (2) 
25 Link - Berg t.o.r
26
27 Kinda Kanal Klassiker
28 Hjulsb. & Irländsk Höstglöd musik
29 Sill Och Grill
30 Link-Rimf (1) Kinda Kanal Klass
31 Rimforsa -Linköping (2) 

1   SmörgåsBordsKryss
2
3   
4   Irländsk Höstglöd musik
5   Sill Och Grill
6   Härlig Höst-händelse
7
8   SmörgåsBordsKryss
9
10 
11 Irländsk Höstglöd musik
12 Sill Och Grill
13 Härlig Höst-händelse
14
15 SmörgåsBordsKryss
16
17 
18 Irländsk Höstglöd musik
19 Sill Och Grill
20 Härlig Höst-händelse
21
22
23
24
25 Irländsk Höstglöd musik
26 Sill Och Grill
27 Härlig Höst-händelse
28
29

HELDAGSTURER LINKÖPING TILL RIMFORSA OCH OMVÄNT

M/S Kind” från Linköping till Rimforsa 
Fred. 17, 24, 31/5, 7, 14, 28/6, 16, 23, 30/8 
Perioden 2/7 - 11/8 (ej 6/8):
tisdagar, torsdagar och lördagar.
Avg.         Linköping, Tullbron   10.00
Avg. ca.   Tannefors övre           10.40
”             Hackefors                  11.20
”               Hjulsbro**                 11.30
”               Landeryds golfbana* 11.40
”               Slattefors                  11.55
”               Sturefors                   12.25
”               Prästgårdskajen*      12.45
”               Hamra övre               13.20
”               Hovetorp övre           14.10
”               Vårdsnäs*                 15.00
”               Brokind                      15.40
”               Rimforsa brygga       16.45
Ank.         Rimforsa nya hamnen 17.00
Återtransport Rimforsa-Linköping sker med tåg
8314 avg. Rimforsa  brygga kl.17.02 ank. Linkö-
ping RC kl.17.38 eller fr. o. m 16/6 buss 540 avg.
Rimforsa station 18.05 ank. Link. 18.55 (mån-fre)
Lörd.tåg 8316 avg. Rimf. 19.02 ank Link. 19.44. 

M/S ”Kind” från Rimforsa till Linköping. 
Lörd. 18, 25/5. 1, 8, 15, 29/6. 17, 24, 31/8
Perioden 2/7 - 11/8 (ej 7/8):
onsdagar, fredagar och söndagar.
Tåg 8305 avg. Linköping Resecentrum kl. 08.25 
ank. Rimforsa Station kl. 09.05.  
Avg.         Rimforsa nya hamnen 10.00
Avg. ca.   Brokind                       10.40
”               Vårdsnäs*                 11.20
”               Hovetorp övre            12.10
”               Hamra övre                12.40
”               Prästgårdskajen*       13.15
”               Sturefors                   13.30
”               Slattefors                   14.00
”               Landeryds golfbana* 14.10
”               Hjulsbro**                 14.20
”               Hackefors                   14.30
”               Tannefors övre           15.10
Ank. ca.   Linköping, Tullbron     16.00
Återtransport Linköping.-Rimforsa sker fr.o.m
16/6 med buss  540  avg, Link. RC 16.20/17.20
ank. Rimf. 17.13/18.10. Lör- o. sönd. avg. 17.35
ank. 18.23. Mer info: www.rederiabkind.se.

En heldagstur utmed Kinda Kanal bör-
jar i Linköping och slutar i Rimforsa
eller omvänt och tar ca. sex timmar.
Priset för resan är 350:- p.p. Mat och
dryck tillkommer. Under färden passe-
ras 14 magnifika slussar och många
kulturhistoriska sevärdheter som följer
under vattenvägens färd. Perioden
efter midsommar t.o.m första veckan i
Augusti (2/7 - 11/8 ej 6-7/8) går turen
sex dagar i veckan (ej måndagar) va-
rannan dag i respektive riktning. Övrig
säsong under fredagar och lördagar.
Se översiktprogram nedan.

Buss- och tåganslutning
Anslutning till heldagsturerna finns
med Kustpilens ordinarie tågavgångar
i samband med båtresan. Pris exempel
familjebiljett 126:- (två vuxna och fyra
barn). Med möjlighet att att lösa
gruppbiljett för fler än 10 personer.
Tågtider framgår av tabellerna till 

vänster. Morgontåg (tågnummer 8305)
från Linköpings Resecentrum stannar
vid Rimforsa Station ca. 1 km. prome-
nad till Rimforsa hamn. Taxitransport
kan beställas på tel. 0494-128 00.
OBS! Taxi måste förbeställas i god tid
innan. Eftermiddagståg (tågnummer
8314) från Rimforsa till Linköping stan-
nar vid Rimforsa Brygga ca. fem minu-
ters promenad från fartyget. 
Tåg och bussanslutning i Linköping
sker vid Resecentrum, fem minuters
promenad till M/S ”Kind”s till-
läggsplats. Östgötatrafikens kort 
”resekassa” gäller under dessa trans-
porter. OBS! Kontantstopp 
Mer info www.ostgotatrafiken.se, 
Tel. 0771-21 10 10

TABELL 1 TABELL 2 HELDAGSTURER

Linköping

100:-         Tannefors

160:-         100:-          Hackefors

180:-         170:-          100:-           Hjulsbro** 

190:-         210:-          160:-           100:-         Landeryds golfbana*

250:-         240:-          180:-           150:-         100:-         Slattefors

325:-         290:-          250:-           230:-         210:-         180:-           Sturefors sluss

325:-         290:-          250:-           230:-         210:-         180:-           100:-          Prästgårdskajen*

340:-         300:-          260:-           220:-         200:-         200:-           180:-          180:-          Hamra

340:-         300:-          260:-           250:-         240:-         240:-           210:-          210:-          100:-         Hovetorp

340:-         320:-          300:-           290:-         290:-         290:-           280:-          270:-          220:-         150:-        Vårdnäs*

340:-         320:-          310:-           310:-         300:-         300:-           290:-          290:-          250:-         230:-        170:-          Brokind

350:-         340:-          330:-           320:-         320:-         320:-           325:-          325:-          280:-         270:-        220:-          150:-          Rimforsa

Nedan finns angivet priser som gäller ombord M/S ”Kind” för färd utmed Kinda Kanal mellan Linköping - Rimforsa
eller Rimforsa - Linköping. Tabellens priser gäller förrespektive delsträcka. Mat och dryck tillkommer, *Vid på- och

avstigning vid Landeryds golfbana, Vårdnäs eller Prästgårdskajen måste resan förbokas. I annat fall 
kontakta  personal ombord på tfn. 070-638 02 30 senast en timme före på- och 

avstigning. **På och avstigning i Hjulsbro enbart skolresegrupper. 
Beroende på antal av- respektive påstigningar under 

dagskryssningarna kan variationer beträffande 
avgångstiderna förekomma. Kontakta gärna 

M/S ”Kind” direkt för mer 
information. Reservation 

för eventuella tid- 
och prisändringar.

KINDA KANALTUR PRISER DELSTRÄCKOR

Maj Juni Juli Augusti September

Kvällskryssningar är markerade med blått.

Kryssningsbiljett, mat och dryck betalas ombord på M/S Kind med kredit-/betalkort eller kontant. För info om köp av buss-/tågbiljett se ostgotatrafiken.se eller tel 0771-211010

Resekombinationer
En Kinda Kanalkryssning med M/S
”Kind” kan läggas upp i många olika
kombinationer med båtresa med M/S
”Kind” hela sträckan Linköping - Rim-
forsa eller omvänt samt buss eller tåg-
transport i endera riktningen.

Flera möjligheter
Du kan också lägga upp resan mellan
olika delsträckor utmed kanalen. Det
går bra att ansluta till de olika slus-
sarna. Vissa slussar kan vara svårtill-
gängliga för personer med
rörelsehinder. Mer information om
detta lämnas av rederiet eller M/S
”Kind” direkt. Om du väljer att åka del-
sträckor måste också transport till och
från fartyget lösas på egen hand.
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Möten – Värdskap – Gastronomi

TEL 0494-792 90 WWW.RIMFORSASTRAND.SE

Rimforsa Strand är året runt platsen för alla slags möten, 
konferenser, fester, bröllop, weekendpaket, sommarutflykter. etc.

Strandpaketet
En resa på vackra Kinda Kanal går genom 5 sjöar och passerar 15
hand drivna slussar. Boka Strandpaketet och njut av en härlig dag 

ombord på passagerarbåten M/S Kind. (*I paketet ingår: båtresa med måltid.
Buss/tågresa samt logi, frukostbuffé och Strandbastubad)

*Fr 995 kr 

/ person 

dubbelrum

Under sommaren slår vi upp portarna för ”Sommar på Strand” 
29 juni – 9 augusti alla dagar kl. 11 – 21. Hotell med 42 rum/

71 bäddar, restaurang för 100 personer, café, butik, grillkvällar, 
frukostyoga, Strandbastu och egen brygga för båt och bad.

Välkommen – du är väntad!

Utmed Kinda Kanal finns en otrolig styrka.
Vi samarbetar till förmån för dig som gäst.
Tillsammans kan vi erbjuda otroligt fina
upplevelser till oslagbara piser.

Sköna upplevelser utmed Kinda Kanal                                   

RIMFORSA STRAND OCH M/S KIND.
Bo vackert i en underbar miljö precis vid Åsundens strand. Alla
våra rum är ljusa, fräscha med trägolv, dusch och toalett och
med utsikt över sjön eller vår vackra trädgård. 
Välkommen – Du är väntad!
Paketinnehåll: Boende med frukost på Rimfora Strand och  båtresa med
M/S Kind. Ombord serveras lunch och för- eller eftermiddagskaffe. Rimforsa-
Linköping eller omvänt samt buss/tåganslutning i samband med båtresan. 

995:-/person (Dubbelrum, tillgång till strandbastu, frukost, båtresa,
kaffe & lunch)

Bokning och information: Rimforsa Strand Kurs & Konferens, 
Fredrika Bremers Allé 2, 590 46 Rimforsa. 
Tel: 0494-79290, info@rimforsastrand.se
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Bekvämt och lätt att boka. Varje Kanda Kanal paket bokas via respektive hotell. 
Sedan är det bara att komma som välkommen gäst, checka in och ge sig hän åt ett eller
flera fantastiska, händelserika dygn. Med mat, dryck, övernattning och variationsrik
kryssning på Kinda Kanal. En magnifik upplevelse som bara väntar på dig!

                                    Färdigpaketerat, smidigt och prisvärt
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Sov gott på Stångå Hotell

Varmt välkommen!
Elisabeth och Fredrik von Hofsten

Tullgränd 4, 582 22 Linköping, Telefon: 013-311275
www.stanga.se           reception@stanga.se

Hotellet är familjeägt och vi ger en
vänlig och personlig service till alla
våra gäster, här får ni koppla av 
och ha det skönt i våra hem trevligt
inredda rum, ett stenkast från 
centralstationen. Centralt beläget.
Fri parkering för våra bilburna 
gäster. Hotellet är beläget 100 m 
från M/S Kinds kajplats.

10% rabatt på våra rumspriser till
alla som trafikerar Kinda kanal med
fritidsbåt. Kanalbiljett uppvisas.

Linköping erbjuder en mängd 
intressanta upplevelser, ni får tips
och idéer i receptionen av vår 
kunniga personal.

SCANDIC LINKÖPING OCH M/S KIND.
Boka ett av våra paket med M/S Kind och bo trivsamt på Scan-
dic Linköping City, som ligger med utsikt över M/S Kind's till-
läggsplats, eller på anrika Scandic Frimurarehotellet, båda
belägna i centrala Linköping nära till både kultur och shopping. 
Paketinnehåll: Logi i delat dubbelrum och stor frukostbuffé. En dagskryss-
ning med M/S Kind mellan Linköping och Rimforsa eller omvänt, för- eller
emkaffe och lunch som serveras ombord, buss/tåganslutning i samband med
båtresan. Vi erbjuder även paket med kvällskryss och middag eller 2-nattspa-
ket med antingen dag-eller kvällskryssning och två-rätters middag på hotel-
let. Kontakta hotellen för mer information om våra olika paket. I urval:

995:-/person (Dubbelrum, frukost, dagkryssning, kaffe & lunch)

905:-/person (Dubbelrum, frukost, kvällskryssning med middag)
1.615:-/person (Dubbelrum i två nätter, frukost och 2-rätters middag
(måltidsdryck tillkommer), dagskryssning, kaffe & lunch)

Bokning och information: Scandic Linköping City, tel 013-495 54 10 eller
Scandic Frimurarehotellet, tel 013-495 30 10

STÅNGÅ HOTELL OCH M/S KIND.
Stångå Hotell är ett familjeägt hotell med personligt bemötande
beläget knappt 100 meter från M/S Kinds tilläggsplats.
Paketinnehåll: Del i rymligt dubbelrum, rejäl frukostbuffé samt dagkryss-
ning alternativt kvällskryssning. Lunch med för- eller eftermiddagskaffe.
Rimforsa-Linköping eller omvänt samt buss/tåganslutning i samband med 
båtresan. Middag enligt kvällsprogram.

930:-/person (Dubbelrum, frukost, dagkryssning, kaffe & lunch)
840:--/person (Dubbelrum, frukost, kvällskryssning med middag)

Bokning och information: StångåHotell, Tullgränd 4, 
582 22 Linköping, tel: 013-311275, www.stanga.se
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Ta ”taxibåten”
RoxenSnabben

över sjön!
Båtförbindelse för cyklister och andra.

Bergs slussar - Norsholm
Bergs slussar - Linköping

Norsholm – Linköping
Andra rutter efter överenskommelse,

även på Kinda Kanal.
Överfarten bokas i förväg på föl-

jande telefonnummer:
070-302 05 22, Anders Nilsson
6-8 passagerare beroende på packning.

Pris: 200:-/person
(lägsta pris 600:-/resa)

Tel. +46 13-654 00, +46 70-554 33 70, 
mail: info@jakobslundsgård.se 
www.jakobslundsgård.se

Naturskönt beläget i historisk miljö. 
Ca. 15 km från Linköping vid Ljung, 

Motala Ström o. Cloettas chokladfabrik. 
Bra Boende med Charm

I Axel von Fersen hus från 1771. 
Enrumslägenheter ca. 25 m2, självhus-
håll. Gemensam dusch och toalett.

Camp & Ride, 
Umgås med hästar på dina villkor. 
Rid, lär, lev och njut. Träningsläger i
grupp alt. individuellt eller naturritter. 
Måltider á la Regional matkultur. 

Jakobslunds Gård

Jakobslunds Gård

Trollpaket
Guidning i en av Sveriges största urbergsgrottor 

och övernattning (inte i grottan)
Två vuxna och två barn   990 :-

Kinda Turistbyrå 0494-194 10    www.kinda.se

Sjökort köper du hos

���������������

����	��������
�����������������

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

oS

itS

afé mK

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

åprammo

nedrågstfi
gae djarj vhcnLu

ksacnshcossagled afé m

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

!

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

llriG

rnyhtU

leltHo

Bo 

N

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

g ads torhcg oads tiar ll kvä

tsaböjshcoer ton kavg anirn

5:44.frsriparmmo sll ti - attn/

2!r öa falet ber,ättn3 Bo 

lj bdb ä

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

ut

att

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

eR&lletoH
310 0 05 863

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

gnaruatse
d

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

     
      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

310 - ww. w0 05 863
     

      

   

 
 

   

 

  

    

 

 
 

seas.ndvarww.

Solbacken
Bed & Breakfast

vid väg 34 nära Rimforsa

• Rum med sjöutsikt
• Stugor med självhushåll
• Rejäl frukost
• Nära till busshållplats
• Öppet året om

Hildegun Stridh
Tel. 013-430 22
www. granny.se
info@granny.se

Glassbar    Mat    Öl & Vin
Forshemsgatan, 587 21 Linköping. Tel 013-12 15 06

www.slusscafet.com

ETT LEVANDE CITY 7 DAGAR I VECKAN
MER ÄN 120 BUTIKER HAR ÖPPET 
VARJE SÖNDAG KL 12.00 - 16.00

linkopingcity.se

Trollegater
Trollegater är en av Sveriges största urbergsgrottor.

Följ med på en guidad tur onsdagar och söndagar i juli och 
augusti kl 16.00. Mer information på www.kinda.se eller 

Kinda Turistbyrå telefon 0494-194 10.
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1000 kilometer
vandringsled

Alltid tillgänglig för dig www.ostgotaleden.nu

Östgötaleden är en c a 100 mil lång
vandringsled genom Östergötlands
natur- och kulturlandskap. Informa-
tion om och tips på vandringar och
aktiviteter få du på www.ostgotale-
den.nu eller på  närmaste turistbyrå.

Östsam arbetar aktivt med utveckling
av natur- och fritid i Östergötland.
Det görs i samarbete med länets
kommuner och andra t ex genom att
stödja projekt inom området. För
mer info se på www.ostsam.se eller
ring 013-26 27 00

Regionförbundet Östsam
Box 1236• 581 12 Linköping

office@ostsam.se

Bengt Samuelsson, Östgötabild

Kinda Kanals
vänner

Sedan 1963 finns en ideell stöd-
förening som verkar för kana-
lens fortbestånd som farled och
kulturminnesmärke.

Bli medlem genom att sätta in
avgiften på postgirokonto
618233-1
Årsavgift: 100:-
För ytterligare information:
Ordförande Bengt Senneberg.
Tel. 070-285 33 85

KANALUTSTÄLLNING/
MUSEUM

Vid Brokinds sluss har Kinda
Kanals vänner sammanställt
verktyg & redskap från

kanalbygget samt fotografier,
ritningar & skisser.

Öppettider är samma som för
kanalen. Visning för grupper
efter överenskommelse.
Kontakta ordförande eller
slussvakten i Brokind

för bokning av gruppvisning.
Ordförande Bengt Senneberg.

Tel. 070-285 33 85

UTHYRNING AV 4-BÄDDSTUGA
Försäljning och uthyrning av badtunnor & roddbåtar

Sturefors sluss, 590 55 Sturefors 013-523 74, 070-310 99 48
www.vikingabadet.se

����������������
Måndag –Torsdag: 8-16

��	����������
Kättilstad, 590 46 Rimforsa

Tel. 0494-221 00
www.kindagurka.se
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www.kindakanal.se • Södra Stånggatan 1 • Box 1017 • 581 10 Linköping • Tel. 013-12 68 80 • Fax. 013-12 38 80 • E-post: info@kindakanal.se

T U R I S T I N F O R M A T I O N

Vi rekommenderar att ni vänder er till Rederi AB Kind för information
och bokning av biljetter till passagerarbåten M/S Kind.
Telefon till M/S Kind är 013-663 50 och under säsong 070-638 02 30.

Kinda Turistbyrå
Medborgarkontoret

Stora Torget 5
590 37 Kisa

Telefon: 0494-194 10
Fax: 0494-194 15

E-post: turistbyran@kinda.se
www.kinda.se

Linköpings Turistbyrå/Visit Linköping
Storgatan 15 (S:t Larsparken)

582 23 Linköping
Telefon: 013-190 00 70

E-post: info@visitlinkoping.se     
www.visitlinkoping.se

Visit Östergötland
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping

Telefon: 013-26 27 28
E-post: info@visitostergotland.se
Hemsida: www.visitostergotland.se

Kanotuthyrning
Linköpings Kajak               0730-676 096
Rimforsa Camping           0494-204 40
Hornåbergs Camping       0494-303 57
Stiftsgården Vårdnäs         013-36 85 00
Aktiv Fritid i Kinda             070-560 04 33
Kinda Kajak                       013-10 45 70
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