
Jul på StångånJul på Stångån

Linköpings hamn t.o.r  30/11 - 20/12
Stämningsfull och varm julupplevelse utöver det 
vanliga med M/S ”Kind”. En ljuvlig resa över 
vattnet genom Linköping i mäktigt vinterljus. 
Med personligt, klassiskt och tradionellt julbord. 
Tillagat med passion, själ och hjärta i fartygets 
egna skeppskök

Minnesvärt och annorlunda julfirande
Vi släpper förtöjningarna med M/S ”Kind” 
och kryssar  så långt väder och vind tillåter. 
Kryssningen följer Stångåns sträckning  mellan 
Pumpbron och Nykvarns sluss genom vackert 
vinterupplyst Linköping i julskrud.

Julbord ombord
Ombord på M/S ”Kind” möts du av ett hemlagat 
och personligt julbord av klassiskt snitt i varm 
och ombonad miljö. Det som serveras, tillagar 
vi med omsorg ombord i skeppsköket med vår 
egen ”twist”. 



Minnesvärt och annorlunda julfirande
Vi släpper förtöjningarna med M/S ”Kind” och kryssar  så 
långt väder och vind tillåter. Kryssningen följer Stångåns 
sträckning  mellan Pumpbron och Nykvarns sluss. 

Julbord ombord
Ombord på M/S ”Kind” möts du av ett hemlagat och per-
sonligt julbord i varm och ombonad miljö. Det som serve-
ras, tillagar vi med omsorg ombord i skeppsköket med vår 
egen ”twist”. Rätterna från vårt svenska, traditionella julbord 
finns självklart med - tex. sillarna, strömmingarna, laxarna,  
julskinkan, det kallskurna, hemtrillade köttbullar, Jansson 
och dessertbuffé - bara för att nämna något. Vi håller oss till 
traditionerna med vår egen personliga prägel.

Vinterkryss med MS/ Kind 
och kringarrangemang

Om ni är ett sällskap och bokar julkryssning med M/S 
Kind hjälper vi gärna till att ordna kringarrangemang till 
vinterupplevelsen ”Jul på Stångån”. Det kan vara buss-
transport, övernattning på något av de hotell som finns på 
bekvämt avstånd eller enligt andra önskemål. Vi lämnar 
förslag och prisuppgift på förfrågan.

Bokning och information:  
Tel. +46 (0)70-638 02 30 eller 
Mail: kind@rederiabkind.se

Vinterkryssningar på kvällstid 19-22
Med julbord ombord
Ons-, tors-, fre- och lördagar 30/11 t.o.m 20/12
Tisdag 6, 13/12
Inkl. vinterkryss, glögg, julbord och kaffe: 695:- p.p.

Kryssningar på dagtid 
Vinterkryss m. julbord lörd: 3, 10, 17/12 kl. 15-17
Vinterkryss, julbord sönd: 4, 11, 18/12, kl. 13-15, 
Inkl. vinterkryss, glögg, julbord och kaffe: 665:- p.p.

Lunchjulbord vid kaj 
Tors- och fred: 1, 2, 8, 9/12. kl. 12-14.30
Inkl. välkomstglögg, julbord och kaffe: 495:- p.p
Enbart sällskap. Minimum bokning 20 personer.

Egen vinterfest med julbord ombord
Är ni ett större sällskap eller vill ha hela fartyget för er 
själva kan vi anordna hela arrangemanget.  
Pris: 34.500:- inkl. tre timmars vinterkryssning utmed 
Stångån och julbord upp till 65 gäster exkl måltidsdryck.

Jakobslund 2, 585 75 Ljungsbro  
Tel. 013-663 50 

www.rederiabkind.se

Oslagbara vinterupplevelser


