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Välkommen ombord på 
M/S Kind 

Förr var kanalen viktig som transportled för virke och vad 

jordbruket gav. Idag är den minst lika viktig för den som söker 

vackra naturupplevelser och avkoppling. Som en pulsåder har 

den alltid varit där - den lilla kanalen. 

Vägen genom Eklandskapet, från de stora slätterna norr om 

Linköping till skogarnas rike i södra Östergötland. En gång i 

tiden en viktig och snabb transportled för virke och jordbruks-

produkter på väg till industrierna och allt folk i staden.

Följ med M/S Kind för att äta gott och umgås, samtala 

med vänner samtidigt som du kryssar och slussar dig fram 

genom Kinda kanal. Med många olika kryssningar och pa-

ketarrangemang. Läs mer på följande sidor. 

En upplevelse som Kinda Kanal behöver inte preciseras, 

den finns där för alla ändå.

Vi i besättningen ombord på M/S ”Kind” känner stolthet 

inför det faktum att vi erbjuder upplevelser på ett fartyg från 

1890. Som troget tjänstgjort under ett långt och innehålls-

rikt liv. Och så ska det fortsätta. Under vintern och våren 

2015/2016 förnyades fartyget genom en mycket omfattande 

renovering och ombyggnation. Dagens M/S ”Kind” är ett 

fräscht, bekvämt fartyg. Vi i besättningen erbjuder personlig 

fullservice och har stor erfarenhet av att möta fartygets gäs-

ter i många olika sammanhang, situationer och med olika 

önskemål.

Varmt välkommen ombord 

Marianne Trygg, VD Rederi AB Kind

med besättning
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Innehållsförteckning

Njutning för alla 
smaker och sinnen

Ombord på M/S “Kind” serverar vi maträtter och livsmedel 
som genom långa traditioner blivit en del av regionens 
naturliga mat och kultur.  Vår grundfilosofi är den svenska 
husmanskosten men blandar gärna med influenser från när 
och fjärran. Vi serverar både buffé, á la carte och färdiga 
temamenyer. Vilken måltid som erbjudes beror på vilken 
kryssning du följer med. Allt som serveras tillagas i eget 
kök ombord. Även specialarrangemang, charter, där du 
väljer avgångstid och meny.
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Nykvarn – en sluss 2,8 meter 
Låset mellan Stångån och sjön Roxen. Här möts Göta och Kinda Kanal. 
Första slussen i kanalsystemet och dessutom den största av Kinda Kanals 
slussar.

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

Linköping 
Östergötlands största stad m. ca 150.000 invånare. Utmärkta shoppingmöj-
ligheter. Domkyrka, Flygvapenmuseum, Gamla Linköping m.m

 Tannefors – tre slussar 10,5 meter 
Centralt beläget i Linköping med trippelsluss och ett mysigt sommarcafé.

Hackefors  – en sluss 6,8 meter 
Mäktig, magnifik och imponerande enkelsluss med sin nivåskillnad på ca 
sju meter i ett enda lyft.. 

Hjulsbro – en sluss 0,2 meter 
Nivåregleringsluss, vid jämnvatten står slussen helt öppen..

Slattefors – en sluss 3,2 meter 
Den femte slussen i ordningen oavsett om Du seglar från norr eller söder. 
Belägen vid Slattefors herggård.

Sturefors – en sluss 3,2 meter 
Bevarad i sitt ursprungliga utseende sedan 1871. I anslutning till magnifika 
Sturefors gods, slott och slottspark.

Hamra – två slussar 8,9 meter 
En lummig och vacker sluss med en nivåskillnad på 8,9 meter, fördelat på 2 
bassänger. Vid Hamra finns en härlig rastplats intill kanalen

Hovetorp – fyra slussar 15,8 meter 
Hamra-Hovetorp bildar inte mindre än sex slussar med en stigningshöjd av 
  25 meter. Slussarna ligger utmed vandringsstråket Östgötaleden.

Brokind – en sluss 1,6 meter 
Är den högst belägna och den sista innan sjösystemen tar vid. Den äldsta 
och smalaste slussen i kanalsystemet. Enbart fyra cm tillgodo på vardera 
sida av M/S Kind.

Rimforsa 
Samhälle med trevlig och gemytlig mestadels villabebyggelse i norra Kin-
dabygden och Rimforsa station med kommunikationer.

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

Kisa 
Centralort i Kinda kommun med drygt 4 000 inv. Intressant är bl a Kisa 
Emigrant museum som skildrar emigrationsvågen till Amerika. 

Horns kyrka 
Välbevarad rokokostil och rymmer bl a ett triumfkrucifix från medeltiden.

Kinda Kanal
1. 
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Stora Kinda Kanalturen

M/S ”Kind” från Linköping till Rimforsa  
Fredagar: 20/5, 27/5. 3/6,10/6, 17/6. 1/7, 
8/7, 12/8, 19/8, 26/8. Perioden12/7 - 7/8:  
tisdagar, torsdagar och lördagar. 
Avg.  Linköping, Tullbron 10.00 
Avg. ca. Tannefors övre 10.40 
”  Hackefors 11.20 
” Hjulsbro** 11.30 
” Slattefors 11.55 
” Sturefors 12.25 
” Hamra övre 13.20 
” Hovetorp övre 14.10 
” Brokind 15.40 
” Rimforsa brygga 16.45 
Ank.  Rimforsa nya hamnen 17.00

Återtransport Rimforsa-Linköping sker med  
tåg 8560 avg. Rimforsa brygga kl.17.03  
ank. Linköping RC kl.17.36. 

M/S ”Kind” från Rimforsa till Linköping 
Lördagar: 21/5, 28/5. 4/6,11/6, 18/6. 2/7, 
9/7, 13/8, 20/8, 27/8. Perioden 12/7 - 7/8:  
onsdagar, fredagar och söndagar. 
Tåg 8555 avg. Linköping Resecentrum kl. 08.24  
ank. Rimforsa Station kl. 09.02.   
Avg.  Rimforsa nya hamnen 10.00 
Avg. ca. Brokind 10.40 
” Hovetorp övre 12.10 
” Hamra övre 12.40 
” Sturefors 13.30 
” Slattefors 14.00 
” Hjulsbro** 14.20 
” Hackefors 14.30 
” Tannefors övre 15.10 
Ank. ca. Linköping, Tullbron 16.00

Återtransport Linköping-Rimforsa med tåg 8563 
avg, Linköping RC 16.25 ank. Rimforsa 17.01. 

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: 495:-, Mat, dryck, buss- alt. tågtransport tillkommer 
Perioderna 20/5-9/7 (ej midsommar) och 12/8-27/8  
Linköping-Rimforsa, fredagar tabell 1 • Rimforsa -Linköping, lördagar tabell 2  
Perioden 12/7-7/8  
Linköping - Rimforsa. tabell 1, tisdagar, torsdagar och lördagar.  
Rimorsa - Linköping tabell 2, onsdagar, fre-dagar och söndagar. 
Se även kalender med översiktprogram sid. 24-25. 
Buss- och tåganslutning finns i samband med turerna, se sid 22.

Hop on hop off
Kortare delsträcka under Stora kanalturen 
Under Stora Kanalturens ordinarie avgångar från Linköping respektive Rim-
forsa finns möjlighet att följa med under kortare delsträckor med på- och av-
stigning i slussarna (se tider i tabellerna ovan). Transport till och från på- och 
avstigningsplatserna ombesörjes på egen hand.

Pris: Delsträcka upp till tre timmar 455:- p.p. längre sträckor 495:- p.p.  
Mat och dryck tillkommer.

*Vid på- och avstigning vid Prästgårdskajen måste resan förbokas.  
I annat fall kontakta personal ombord på telefon 070-638 02 30 senast en 
timme före påstigning. 
**Hjulsbro kan vara uppemot en meter nivåskillnad vid på- avstigning.

Tabell 1 Tabell 2

Slott och slussar 
Heldagstur Linköping - Sturefors - Linköping. Även enkel resa. 
En dagsutflykt 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..  
Torsdagar: 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6, 7/7, 11/8, 18/8, 25/8, 8/9. 
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, 495:- enkel 455:-. Mat och dryck tillkommer

Söndag med smörgåsbord  
Trevlig eftermiddagskryss för hela familjen. Linköping-Hjulsbro-Linköping 
Kryss på Kinda Kanal med svensk klassisker som söndagsmåltid. Förlagan är 
det traditionella smörgåsbordet med tillägg av nutidens vegetariska rätter, 
kött, fågel etc. Med heminlagda sillar, lax och strömmingsrätter. På ”Söndags-
buffén” finns det något för alla. Från kallskurna rätter till varmrätt och dessert. 
Söndagar: 14/8, 21/8, 28/8, 11/9, 18/9, 25/9. 
Avg. Linköping 13.00 - Hjulsbro - Ank. Linköping16.00 
Pris: 655 kr* inkl. eftermiddagskryssning och svenskt smörgåsbord.

Kryss med brunchbuffé
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. 
Söndagar: 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 3/7, 10/7.
Avg. Linköping kl. 11.00.- Hjulsbro - åter ca. kl. 14.00. 
Pris: 655 kr* Vi serverar en brunchbuffé. 

Dagkryssningar i Linköping

Mer information och fler alternativ til buss- och tågtider se rederiabkind.se eller ostgotatrafiken.se
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Kvällskryssningar i Linköping

Sill & Grill 
Omtyckt buffé med sill, grill och lite till.
Temat på denna härliga sommarkryssning knyter an till vår svenska som-
marsjäl. Börja med den svenska klassikern S.O.S, sill, ost och smör, fortsätt 
med varmrätt bestående av olika sorters grillat med smakrika tillbehör, såser, 
potatisrätter, sallader, ost och bröd m.m. 
Torsdagar: 19/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6, 7/7, 11/8, 18/8, 25/8, 
Tor- och fredagar: 8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9, 23/9.
Avg. Linköping 19.00 - Hjulsbro - Ank. Linköping 22.00 
Pris: 655:-* inkl. kryssning och måltidsbuffé

Kväll på kanalen - À la carte 
Klassiskt middagskryss utmed slingrande kanal. 
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...
 Lördagar: 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 2/7, 9/7, 13/8, 20/8, 27/8.
Ons- och fredagar: 13/7, 15/7, 20/7, 22/7, 27/7, 29/7, 3/8, 5/8
Avg. Linköping 19.00 - Hjulsbro - åter Linköping 22.00
Pris: 395:-* inkl. kryssning. Mat och dryck tillkommer

Tre rätter på kanalen
Klassisk kvällskryss med middag ombord, utmed slingrande och klättrande 
kanal. Med utgångspunkt i centrala Linköping förhöjs vi tio meter i Tannefors 
tre slusskamrar och ytterligare sju meter i ett svep i Hackefors magnifika 
enkelsluss. Resan tillbaka till Tullbron följer samma kanalsträckning - fast 
tvärtom... Ombord serveras tre rätter, förrätt, varmrätt och dessert. 
Meny´n är komponerad utifrån M/S Kinds, rederiets och kanalen historik med 
en del regionala råvaror.
Tisdagar: 7/6,14/6, 21/6, 28/6, 5/7,
Lördagar: 10/9, 17/9, 24/9
Avg. Linköping 19.00 - Hjulsbro - åter Linköping 22.00 
Pris: 655:-* inkl. kryssning, förrätt, varmrätt och dessert.

Pop opp i topp. 
Följ med oss, med sång och musik vi kastar loss... 
Musikkryss på Kinda Kanal med blandad musik i gemytlig, glad stämning och 
uppsluppen skeppsatmosfär. Johan finns på plats med välstämd, akustisk 
gitarr. Kvällen kommer att innehålla blandad musik i form av pop, rock och 
visor från 60-talet och fram till nutid. Hoppas du vill sjunga med  
och bidra till en minnesvärd kväll i tre glada timmar med slussar, kanal  
och ”flaggan i topp”! 
Onsdagar: 18/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6. 6/7.10/8, 17/8, 24/8,  
7/9, 14/9, 21/9. 
Avg. Linköping 19.00 - Hjulsbro - Ank. Linköping 22.00
Pris: 655:-* inkl. kryssning, för- och varmrätt och musikunderhållning

*Barn 0-5 år gratis, 6-12 år 95:-

Kvällar med sång och musik
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Möjligheternas fest anordnar du ombord på M/S Kind! En bättre miljö och 
inramning än att färdas utmed fantastiska Kinda Kanal är svårt att tänka sig. 
Fartygsfesten kan bli allt ifrån lugn och avkopplande njutning till en fest med 
uppsluppen stämning.  
 
God mat tillagad i köket ombord och därtill lämplig dryck är en självklarhet. Vi 
hjälper gärna till med att lägga ut kursen för arrangemanget.
 
KOSTNAD FÖR CHARTER AV M/S KIND:
• 17.500:- (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 ord. dagskryssning (ca. sex timmar).
• Heldagscharter: 30.500:- (inkl.moms).

Charter - enskilt arrangemangKinda special i södra delen

Kinda Special 2022, Lär känna södra delen 
Söndagen den 17/7 . Vi erbjuder två tillfällen under samma dag att få uppleva 
Åsundens underbara sjö, natur och kulturmiljöer både från sjö och landsidan. 
Under färderna serveras läckerheter till lunch respektive middag från lokala 
producenter. Guider på M/ S Kind är Joakim Johansson och Jerker Carlsson 
och guide på bussen Margareta Carling.

Tur 1: Avg. Rimforsa hamn kl. 10.00 med ank. till Horns hamn kl 13.00 därefter 
bussfärd längs sjösystemet tillbaka till Rimforsa ankomst ca kl 14.30

Tur 2: Avg. från Horns hamn kl 14.00 med ank. till Rimforsa hamn kl 17.00 där-
efter bussfärd längs sjösystemet tillbaka till Horn ank. ca kl. 18.30

Guider: Joakim Johansson och Jerker Carlsson. Arrangör: Kinda Kommun, Re-
deri AB Kind, Kinda Kanals Vänner. Boka senas 16/7 till Kinda Turistbyrå 0494 
19410. Betalning ombord. 
Pris: 650:-* inkl. kryssning, måltid exkl. dryck och guidning.

 
Kinda Special 2022 – Rimforsa till Linköping 
Stora Kinda Kanalturen med M/S Kind på Kinda kanal från söder till norr. 
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 17/7 telefon 0494/ 19410.  
Arrangör: Kinda kommun, Kinda Kanals Vänner och AB Rederi Kind.  
Måndag: 18/7. Avg. Rimf. hamn 10.00 ank. Linköping/Tullbron ca. kl.16.00 
Pris: 495:- inkl. kryssning och guidning. Mat och dryck tillkommer.
 
 Kväll på Åsunden - À la carte
Middagskryss i södra delen av Kinda Kanal
Bedårande kvällskryssning på Åsunden från Rimforsa hamn över mäktiga vat-
tendrag. I natursköna omgivningar med historiska platser och trollska skogar. 
Här gör sig vårt historiska arv påmint med frodiga vyer av gods, gårdar och 
livsmedelsproducerande arealer.
Fredagar: 
Tisdagar: 12/7, 19/7, 26/7, 2/8. Fredagar:10/6, 17/6, 12/8, 19/8, 26/8
Avg. Rimforsa19.00 - Åsunden - Ank. Rimforsa 22.00 
Pris: 395:-* inkl. kryssning, mat och dryck tillkommer.
 
*Barn 0-5 år gratis, 6-12 år 95:-
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Kinda Kanal Paket

Paketets innehåll M/S Kind

Kinda Kanal Paket, Linköping
PARK HOTEL, FAWLTY TOWERS, OCH M/S KIND
Övernatta i vårt familjeägda hotell med anor från 1888. 
Vi försöker bevara det gamla men med moderna bekvämligheter.
Perfekt läge, nära city och mitt emot Linköpings centralstation och den my-
siga Järnvägsparken. Spendera dagen eller kvällen på Kinda kanal och kom 
sedan hit för att varva ner i vår mysiga miljö.

Paketinnehåll, STORA KINDA KANALTUREN
Vi erbjuder: Logi 2 nätter, del i dubbelrum inkl. frukostbuffé & fri parkering 
samt kindpaket dag*. Pris: 1675 kr per person.

Paketinnehåll, KVÄLL PÅ KANALEN
Vi erbjuder: Logi 1 natt, del i dubbelrum ink frukostbuffé & fri parkering samt 
kindpaket kväll*.

Pris: 1.050 kr per person.
Erbjudandet gäller i mån av plats & enkelrumstillägg, 300:- tillkommer.
Bokning och information
Park Hotell ”Linköpings Fawlty towers”
013-12 90 05 eller bokning@fawltytowers.se

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.

Paketinnehåll STORA KINDA KANALTUREN
Logi i delat dubbelrum och stor frukostbuffé. En dagskryssning Stora Kinda  
Kanalturen, med M/S “Kind” mellan Linköping och Rimforsa eller omvänt, 
för- eller eftermiddagskaffe och lunch som serveras ombord, buss/tåganslut-
ning i samband med båtresan.

Alternativt erbjuds logi med kvällskryss och middag enligt program.

Pris: 1.380:-/person. Dagskryssning utan middag (Del i dubbelrum, frukost på 
hotellet, heldagskryssning, kaffe & lunch, buss/tåganslutning i samband med 
båtresan)

Pris: 1.720:-/person. Dagskryssning inkl. grillbuffé på hotellet (Del i dubbel-
rum, frukost på hotellet, heldagskryssning, kaffe & lunch, buss/tåganslutning 
i samband med båtresan, hotellets grillbuffé på kvällen)

Pris: 1.115:-/person (Del i dubbelrum, frukost på hotellet, kvällskryssning 
med middag ombord på M/S Kind)

Valfritt tillägg för extranatt 890:- Enkelrumstillägg tillkommer på alla paket.
Bokning och information Scandic Linköping City, tel: 013-495 54 01

Kinda Kanal paket med övernattning på hotell i centrala 
Linköping eller Rimforsa. Prisvärt, bekvämt och innehålls-
rikt. 

Upplev Kinda Kanals vackra och spännande vattenväg. 
Njut, koppla av och bli ompysslad på valfritt hotell. Börja 
dagen med en härlig hotellfrukost. Bokning sker till 
respektive hotell. Smidigt, bara en kontakt behövs för att 
boka hela paketet.

*Kindpaket dag: Stora Kinda Kanalturen, heldagstur (6-7 
timmar) från Linköping-Rimforsa eller omvänt, för- eller ef-
termiddagskaffe, valfri varmrätt från fartygets meny, exkl. 
dryck, buss-eller tågtransport i samband med båtresan. 
Logi, frukost och eventuell måltid på hotellet (se respekti-
ve hotell för pris och erbjudande). 

*Kindpaket kväll: Valfri tretimmars kvällskryssning med 
måltid ombord exkl. dryck, buffé eller middag som serve-
ras vid bordet enligt M/S Kinds kryssningsprogram. Logi 
och frukost på hotellet (se respektive hotell för pris och 
erbjudande). 
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Östgötaledens olika sträckor erbjuder en varierad natur  
med djupa skogar, slättlandskap och skärgård. Här kan  
du få allt från en enklare vandring till riktiga äventyr. 

Vandringspaket Kinda Kanal och Östgötaleden

SAKTMODIG RESA I HARMONI, 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!

KASTA LOSS MED M/S KIND, STORA KINDA KANALTUREN
En resa på vackra Kinda Kanal är en oförglömlig upplevelse. Här glider ni 
fram genom en grävd kanal, fem sjöar och passerar 14 handdrivna slussar. 
Boka vårt paket och njut av en härlig dag ombord på passagerarbåten M/S 
Kind.  Båten avgår från Linköping eller Rimforsa kl 10.00.
I priset ingår: 2-rätters middag med kaffe/te samt logi och frukostbuffé samt 
kindpaket dag*.
Pris från: 2.095:- p.p. 

MAGISK KVÄLL PÅ ÅSUNDEN
12/7, 19/7, 26/7 och 2/8 2022
 Det är en av dessa magiska högsommarkvällar som vi längtat efter under 
långa mörka månader. Kliv ombord på m/s Kind för en stilla kvällskryssning 
i Åsundens skärgårdsmiljö, den sydligaste delen i ett fantastiskt sjösystem 
och del av Kinda Kanal. Pris per person i dubbelrum och frukostbuffé. 
Pris från: 1.455:- p.p.

KANAL OCH LED
Ankomst fre 20/5 – 8/7 samt 12/8–27/8. Ankomst tis, tor & lör 12/7–7/8
Upplev Kindas vackra natur från såväl sjön som till fots. Passagerarbåten 
M/S Kind tar er från Rimforsa till Brokind, en resa på 40 min. Från Brokind 
tar ni er sedan till fots på Östgötaleden, tillbaka till Rimforsa, en vandring på 
ca 18 km. I priset ingår: Dag 1: 2-rätters middag med kaffe/te och logi. Dag 
2: frukostbuffé, båtresa med M/S Kind, (ej måltid ombord), matpaket (mat-
vetesallad, smör, bröd, frukt, dryck och sött) 75 min Strandbastubad i egen 
bastuavdelning (delad relax/bryggdäck), juice & snacks 2-rätters middag med 
kaffe/te samt logi. Dag 3: frukostbuffé. 
Pris från: 2.830:- p.p.
 

Bokning och information: Rimforsa Strand Kurs & Konferens, 
Fredrika Bremers Allé 2, 590 46 Rimforsa. Tel: 0494-792 90,  
info@rimforsastrand.se

VANDRINGSPAKET KOMBINERAT MED KRYSSNING
Upplev Kinda Kanal i kombination med frisk luft och motion i magnifik natur. 
Omfattningen väljer du själv. Östgötaleden omfattar ca 120 mil vandringsled 
genom det östgötska kulturlandskapet. Vi har valt ut två alternativ som du 
kan vandra i kombination med kryssning och måltid ombord på M/S ”Kind” 
utmed Kinda Kanal. Kinda Kanal-vandringspaket bokas per  
tel. 070-638 02 30 eller via www.rederiabkind.se

Eklandskapet, Vidingsjö – Hamra Hovetorp 
Lördagar: 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 2/7, 9/7, 13/8, 20/8, 27/8.
Perioden 12/7 - 7/8: onsdagar, fredagar och söndagar. 
Ca. 11 km. (uppskattad vandringstid 3-4 timmar) relativt lättvandrad sträcka 
som följer stigar och mindre vägar genom norra Europas största eklandskap. 
Leden passerar vackra hagmarker, grova ekar och ansluter vid det magnifika 
slusspartiet Hamra/Hovetorp utmed Kinda Kanal. Vandringen tar ca. fyra tim-
mar. Ombordstigning på M/S ”Kind” i Hamra 12.40. Lunch serveras ombord.
Pris: 625:- p.p. inkl. vandring, kryssning o. lunch (varmrätt exkl. dryck).
 
Trädgårdsföreningen-Gamla Linköping  
Utmärkt alternativ till Kinda Kanal/hotellpaketen. 
Sträckan följer huvudsakligen gång- och cykelvägar och har till största delen 
god tillgänglighet för funktionshindrade. Den passerar flera värdefulla grönom-
råden som Magistratshagen, Djurgården och Vallaskogens naturreservat. Lin-
köpings militärhistoria visas i Garnisonsmuséet invid leden. Gamla Linköping är 
ett unikt friluftsmuséum bestående av småstad med hitflyttade och nybyggda 
hus i gammal stil samt Valla fritidsområde med bl.a lekplats, minigolfbana 
och vandrarhem. Sträckan saknar vindskydd. Denna sträcka passar utmärkt att 
komplettera ditt Kinda Kanal hotellpakets vistelse om du bokar hotellpaket på, 
Scandic Linköping City eller Park Hotel, Fawly Towers.

Kinda Kanal Paket, Rimforsa
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Vinterkryssningar Jul på Stångån

Vinterupplevelse med klassiskt julbord
Ombord möts du av ett personligt julbord, tillagat i fartygets 
egna skeppskök. Av klassiskt snitt i mysig och ombonad skepps-
miljö. Vi lovar att det som serveras, tillagar vi med omsorg i 
skeppsköket ombord med vår egen ”twist”.  Men vi håller oss 
till traditionerna. Utsikten över Linköping från vattensidan i 
vintermörker genom salongsfönstren ger en alldeles speciell, unik 
och magisk inramning. 

För små och stora sällskap
Vinterkryssningarna genomförs under perioden 25 november 
t.o.m 20 december. Det går bra att boka på våra programlagda 
kryssningar både på dag- och kvällstid. Är ni ett större sällskap 
och vill ha en unik vinterupplevelse för er själva, ordnar vi hela 
arrangemanget med upp till 65 gäster. 
Pris från 495:- p.p. (lunchjulbord vid kaj) eller från 665:- p.p (vin-
terkryssning med julbord).

Flytande julbord - Östergötlands enda
Vi släpper förtöjningarna och reser över vintervattnet utmed 
Stångån så långt väder och vind tillåter. Mellan Pumpbron och 
Nykvarns sluss där vi vänder alldeles före slussen. Ett ypperligt 
tillfälle att njuta i oslagbar skeppsmiljö av ett vackert upplyst 
Linköping i julskrud betraktat från vattensidan.
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Nutid... Framtid...

Dåtid...
Redan i mitten av 1700-talet fanns det planer på att anlägga en kanal som skulle under-
lätta transporterna från skogsbygden i södra Östergötland till Linköping och sjön Roxen. 
Tanken var att dra nytta av den befintliga Stångån, sammanbinda Rängen-sjöarna, 
Järnlunden och Åsunden.  
 
1799 startade kanalbygget och pågick fram till 1813 då vårfloden raserade Brokinds 
sluss. Kanalbolaget tvingades därmed i konkurs. Närmare 40 år senare återupptog man 
planerna med en ny sträckning som krävde mindre grävning. Det är den sträckan vi 
färdas på idag. 

Full aktivitet i Linköpings hamn runt sekelskiftet.Utsikt över Kinda Kanal från Hisneklint,  
norr om Hovby.

Vattenfärder och harmoni har alltid hört ihop. Där det finns 

harmoni, kan man lätt hitta kärlek. Och kärlek vid första 

ögonkastet, det är mötet med M/S ”Kind” och Kinda Kanal/

Stångån. Som besöksmål växer kanalen för varje år. Fler och 

fler hittar till pärlor, platser, byggnader och sist men inte 

minst en kryssningarna med M/S ”Kind”. 

Den så kallade gömda och glömda kanalen är i nutid och 

framtid allt annat än gömd och bortglömd. Det är en given 

naturresurs och storslagen attraktion.
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Linköpings hamn/Tullbron 
M/S Kind’s hemmahamn är Linköpings hamn/Tullbron. Centralt i Linköping 
ca. fem minuters promenad till Resecentrum.

Rimforsa hamn 
M/S ”Kind” angör Rimforsa hamn, som är slutdestinationen för kanalresan i 
den sydliga delen av kanalsystemet. Skyltar finns från Rimforsa torg. Prome-
nadavstånd från 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 erbjuds både á la carte med 
olika menyer beroende på kryssning t.ex. dag-, kväll- eller charter-arrange-
mang. Under vissa kryssningar serveras buffé med olika inriktningar. 

Fartygets kapacitet  
Matsalen ombord rymmer 54 gäster. Dessutom finns plats i fartygets lounge 
för ytterligare ca. 14 personer. M/S Kind får medföra 99 passagerare. 

Familjerabatt, barnpriser 
Barn till och med 15 år kryssar gratis i målsmans sällskap (två barn per fa-
milj). Fler än två barn/familj 0-5 år gratis 6-15 år 50% rabatt på kryssningen. 
Gäller ej mat och dryck eller skolresegrupper. Priser som inkluderar mat och 
dryck angivna med* gäller 0-5 år gratis och 6-12 år 95:-.

Grupprabatt 
Grupper om minst 15 personer erhåller rabatt på kryssningen. I restaurangen 
erbjuds förbeställd meny till specialpris. Kontakta rederiet i Ljungsbro eller 
M/S Kind direkt för mer information.

Handikappanpassning 
Fartyget är disponerat i ett och samma plan. Det går bra att ta ombord rull-
stol. Dock som mest två rullstolar per tillfälle. Det går inte att ta med rull-
stolen in på toaletten.

Matsäck 
Till följd av att fartyget medför restauration ombord samt av utrymmesskäl 
medges icke att egen medhavd matsäck förtäres ombord på fartyget.

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

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

Bilparkering 
Kommer du med egen bil och resan påbörjas i Linköping rekommenderar vi 
SJ Riksparkering ca. fem minuters promenad till fartygets tilläggsplats. Par-
kering i Rimforsa kan ske i centrum på torget ca. tio minuters promenad till 
bryggan. Bägge alternativen är nära belägna till tåg- och bussförbindelser.

Bra att vetaBra att veta

Buss- och tåganslutning i samband med stora Kinda Kanalturen

Anslutning till heldagsturerna (mellan Linköping och Rimforsa samt omvänt) 
finns med Kustpilens ordinarie tågavgångar i samband med båtresan. Mor-
gontåg (tågnummer 8555) från Linköpings Resecentrum stannar vid Rimforsa 
Station ca. 1 km. promenad till Rimforsa hamn. Eftermiddagståg (tågnummer 
8560) från Rimforsa till Linköping stannar vid Rimforsa Brygga ca. fem mi-
nuters promenad från fartyget. Tåg och bussanslutning i Linköping sker vid 
Resecentrum, fem minuters promenad till M/S ”Kind”s tilläggsplats. Östgöta-
trafikens biljetter gäller under dessa transporter.  
Mer info www.ostgotatrafiken.se Tel. 0771-21 10 10
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1
2  
3  
4  
5  
6 
7
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14 
15
16  
17 
18 Pop opp i topp
19  Sill och grill
20  Linköping-Rimforsa (1)
21  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
22  Brunch på kanalen
23 
24  
25  
26  
27 Linköping-Rimforsa (1)
28 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
29  Brunch på kanalen
30  
31 

1 Pop opp i topp
2  Slott och slussar & Sill och grill
3  Linköping - Rimforsa (1) 
4  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
5 Brunch på kanalen
6  
7  Tre rätter på kanalen
8  Pop opp i topp
9  Slott och slussar & Sill och grill
10 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
11 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
12 Brunch på kanalen
13  
14 Tre rätter på kanalen
15 Pop opp i topp
16  Slott och slussar & Sill och grill
17  Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
18 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
19 Brunch på kanalen
20 
21  Tre rätter på kanalen
22  Pop opp i topp
23  Slott och slussar & Sill och grill
24 Ej i trafik
25  Ej i trafik
26 Ej i trafik
27 
28  Tre rätter på kanalen
29  Pop opp i topp
30 Slott och slussar & Sill och grill

1 Linköping-Rimforsa (1)
2  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
3  Brunch på kanalen 
4  
5 Tre rätter på kanalen
6  Pop opp i topp
7  Slott och slussar & Sill och grill
8  Linköping-Rimforsa (1)
9  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
10 Brunch på kanalen
11 
12 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte 
13  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
14 Linköping-Rimforsa (1) 
15 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
16  Linköping-Rimforsa (1)
17  Kinda Special
18 Rimf-Link o. Kinda Special (2)
19 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
20 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
21  Linköping-Rimforsa (1)
22  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
23  Linköping-Rimforsa (1)
24 Rimforsa -Linköping (2)
25  
26 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la cart
27 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
28  Linköping-Rimforsa (1)
29  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
30 Linköping-Rimforsa (1)
31 Rimforsa -Linköping (2)

1  
2  Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
3  Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
4  Linköping-Rimforsa (1)
5 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
6 Linköping-Rimforsa (1)
7  Rimforsa -Linköping (2)
8  
9 
10  Pop opp i topp
11  Slott och slussar & Sill och grill
12 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
13 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
14 Söndag med smörgåsbord
15 
16  
17 Pop opp i topp
18 Slott och slussar & Sill och grill
19 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
20 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
21 Söndag med smörgåsbord
22
23
24 Pop opp i topp
25  Slott och slussar & Sill och grill
26 Link.-Rimf. (1) Kväll med á la carte
27 Rimf -Link. (2) Kväll med á la carte
28 Söndag med smörgåsbord
29 Charter i Kinda
30 Charter i Kinda
31 Charter i Kinda

1 Charter i Kinda
2  Charter i Kinda
3  Charter i Kinda
4 Charter i Kinda
5 Charter i Kinda
6
7 Pop opp i topp
8  Slott och slussar & Sill och grill
9  Sill och grill
10 Tre rätter på kanalen
11 Söndag med smörgåsbord
12
13 
14 Pop opp i topp
15  Sill och grilll
16 Sill och grilll
17 Tre rätter på kanalen
18 Söndag med smörgåsbord
19 
20
21 Pop opp i topp
22 Sill och grill
23 Sill och grill
24 Tre rätter på kanalen
25 Söndag med smörgåsbord
26 
27
28
29
30

En stor resa...                                                       ...i en liten värld

Sommarens program med M/S Kind 2022
Juni Juli Augusti September

Siffrorna inom parantes refererar till tabeller med tider under Stora Kinda Kanalturen. Kvällskryssningar är markerade med blått.

Maj
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Jakobslund •585 75 Ljungsbro •  Tel: +46 013-663 50
E-mail: info@rederiabkind.se • www.rederiabkind.se 

Välkommen
ombord!

REDERI           AB KIND


