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Välkommen
ombord!

REDERI           AB KIND

Kinda Kanal Paket
Heldagskryssning ”Stora Kinda  Kanalturen” med M/S “Kind” mellan 
Linköping och Rimforsa eller omvänt samt buss/tåganslutning i samband 
med båtresan. Eller heldagskryssning ”Slott och slussar” (ej tillgänglig i 
Scandics paket) från Linköpings hamn till Sturefors slott med möjlighet till 
promenad i slottsparken därefter åter tillbaka till Linköping.  
Under dagskryssningarna ingår för- eller eftermiddagskaffe och lunch som 
serveras ombord, ”Kväll på kanalen” erbjuds logi med kvällskryss och 
middag ombord. 

Scandic Linköping City och M/S Kind 
Bo trivsamt på hotell Scandic Linköping City som ligger med utsikt över 
M/S Kind’s tilläggsplats i centrala Linköping och upplev Kinda Kanals 
vackra vattenväg. Logi i delat dubbelrum och stor frukostbuffé. Centralt, 
nära och bekvämt bara några minuters promenad till ombordstigning. 
Pris 1.170:-/person  (Del i dubbelrum, frukost på hotellet, heldagskryss-
ning ”Stora Kinda Kanalturen eller ”Slott och slussar”) 
1.045:-/person (Del i dubbelrum, frukost på hotellet, kvällskryssning med 
måltid ombrd) Enkelrumstillägg tillkommer på alla paket. 
Scandic Linköping City, tel: +46 13-495 54 00

Quality Hotel Ekoxen och M/S Kind 
Välkommen till Quality Hotel Ekoxen – Vackert beläget i centrala Linköping, 
granne med parken Trädgårdsföreningen. Bo bekvämt med närhet till allt. 
Tillsammans med en skön stund på Kinda Kanal med en heldagstur eller 
kvällstur med middag.  
Pris: 1.645:-  per person inkl. ”Stora Kinda Kanalturen”eller ”Slott och 
slussar” (ord. pris 2.055:-) Två nätters övernattning i dubbelrum inklusive 
frukostbuffé.  
Pris: 1.020:- per person (ord. pris: 1.190:-) Paket ”kvällskryssning med 
M/S Kind”  En övernattning i dubbelrum med frukost, valfri kvällskryssning  
Bokning och information Quality Hotel Ekoxen, tel. +46 13-25 26 00

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! 
Boende med frukost på Rimforsa Strand och båtresa med M/S Kind.  
Pris från 1.730:- – 2.030:- /person (Dubbelrum med frukost, 2-rätters 
middag, tillgång till strandbastu, badhandduk, juice och snacks samt 
båtresa, kaffe & lunch) Enkelrumstillägg 300:-  
Rimforsa Strand Kurs & Konferens, Fredrika Bremers Allé 2,  
590 46 Rimforsa. Tel: +46 494-792 90, bokning@rimforsastrand.se

Samtliga erbjudande gäller i mån av plats. Enkelrumstillägg tillkommer.



Stora Kinda Kanalturen Kväll på kanalen
Vill du uppleva Kinda Kanal i sin hela glans med 14 magnifika slussar, grävd 
kanal och bedårande sjösystem rekommenderar vi ”Stora Kanalturen”. Den 
börjar i Linköping och slutar i Rimforsa eller omvänt och tar ca. sex alt. sju 
timmar. I restaurangen ombord erbjuds en á la cartemeny, fika, drycker m.m. 
Pris kryssning: 485kr. Mat, dryck, buss- alt. tågtransport tillkommer 
Fredagar Avg. kl. 10.00 Linköping  - ank. ca. kl. 17.00 Rimforsa,  
Lördagar Avg. kl. 10.00 Rimforsa  - ank. ca. kl. 16.00 Linköping 
Buss- och tåganslutning finns i samband med turerna. Fredagarna tåguppehåll 
vid Rimforsa brygga för transport tillbaka till Linköping. 
Tider delsträckor, slussar m.m. se hemsidan rederiabkind.se 
Pris för kryssning delsträckor upp till tre timmar 435 kr.  
mat och dryck tillkommer.

Onsdags-, torsdags- och lördagskvällar - med måltid á la carte 
Avg. Linköping kl. 19.00. - Hjulsbro - åter ca. kl. 22.00.
Välkommen i god tid innan avgång. Öppet i restaurangen vid kaj från kl. 17.00. 
Pris för kryssning: 395 kr. Mat och dyck tillkommer från M/S Kind´s á la cartemeny.
Bordesreservation obligatorisk i samband med bokning. Ombord serveras en 
varierad á la cartemeny - komponera din egen måltid. Är ni sällskap över fem 
personer  rekommenderar vi att ni förbokar meny. Vi tar inte emot däckspassa-
gerare utan måltid. 
Med utgångspunkt i centrala Linköping förhöjs vi tio meter i Tannefors tre 
slusskamrar och ytterligare sju meter i ett svep i Hackefors magnifika enkel-
sluss. Resan tillbaka till Tullbron följer samma kanalsträckning - fast tvärtom...  
Meny se hemsidan rederabkind.se.

Söndagar
Avg. Linköping kl. 11.00.- Hjulsbro - åter ca. kl. 14.00.
Välkommen ombord från kl.10.00
Pris: 395 kr. Mat och dyck tillkommer. Vi erbjuder några olika brunch -alternativ.
Bordesreservation i samband med bokning.  
Vi tar inte emot däckspassagerare utan måltid. 
Mysig och familjär söndagskryss ”mitt på dagen” på slingrande Kinda kanal 
uppströms genom fantastiska Tannefors tio meter i tre slusstrappor samt mag-
nifika Hackefors med tio meter i ett lyft. Därefter tillbaka med nedslussning 
tillbaka till Linköping. Måltiden komponeras ombord med en härlig brunch som 
bra start på en härlig söndag med nära och kära. 

Heldagstur Linköping - Sturefors - Linköping. Även enkel resa. 
Dagsutflykt med en spännande och intressant kanal- och slussresa från cen-
trala Linköping till Sturefors slott och slottspark från 1700-talet. Under ca. en 
timmes uppehåll vid slottet kan du strosa runt i den magnifika slottsparken 
som ligger ca. fem minuters promenad från Sturefors sluss. Därefter kan du 
följa med M/S Kind tillbaka till Linköping. Priset gäller enbart kryssning du kan 
välja mat och dryck ombord..  
Onsdagar och Torsdagar: 
Avg. Linköping kl. 10.00. Ank. Sturefors sluss ca. 12.45  
Avg. Sturefors sluss 13.45 Ank. Linköping ca. 16.15 
Pris kryssning: t.o.r, 485 kr. enkel 435 kr. Mat och dryck tillkommer

Fredagar 17/7 och  24/7 Avg. Rimforsa hamn 19.00 åter ca. kl.22.00
Följ med på en båtresa genom Schedevid kanal och sprickdals sjön Ämmern.
Du bjuds på variationsrik med odlade landskap, tvärbranta stup, vackert be-
lägna gårdar blandat med berättelser om omkringliggande bygd.
Guider: Joakim Johansson och Jerker Carlsson.
Pris: 565 kr inkl varmrätt. Dryck tillkommer. 
Förbokning senast 15/7 till Kinda Turistbyrå, 0494- 19410.
Samling och parkeringen, Rimforsa hamn

Lördag 25/7 Avg. Rimforsa hamn 10.00 ank. Linköping/Tullbron ca. kl.16.00 
Pris: 465 kr. inkl. kryssning och guidning. Mat och dryck tillkommer.
Med guidning av kanalhistorikern Joakim Johansson som berättar med stor 
innlevelse om fartyg, människor och platser längs kanalen. Betalning ombord. 
Förbokning till Kinda Turistbyrå senast 23/7 telefon 0494/19410.  

Arrangör: Kinda kommun, Kinda Kanals Vänner och Rederi AB Kind.  

Slott och slussar

Kinda special

Söndag med brunch

Välkommen ombord på M/S Kind 
Turlistan gäller under perioden 1/7 till och med 31/8.

2020 kommer att bli det år där vi tvingats tänka annorlunda 

mer än vad vi någonsin gjort tidigare. Denna turlista gäller 

i två månader.  Årets seglationssäsong är därmed inte slut. 

Vi fortsätter kryssningarna i septemer och avslutar året i 

december med våra uppskattade vinterkryssningar 

med personligt och hemlagat julbord ombord.

Vårt 60-årsjubileum, Rederi AB Kind 1960 - 2020 

firar vi inte som planerat utan fokuserar istället 

på att säkra framtiden för kommande decennier 

med M/S Kind på Kinda Kanal.

Varmt välkommen ombord 

Marianne Trygg, VD Rederi AB Kind

med besättning


