
 

Tel: 031-80 63 15    E-mail: bookings@gotacanal.se    www.gotacanal.se 
Reservation för ändringar.  2020-02-06 

Priserna inkluderar fyra dagar och tre nätter ombord (varav en vid kaj), helpension (tre 
frukostar, fyra tvårättersluncher och tre trerättersmiddagar) samt fem längre stopp för 
utflykter/sightseeing. 
  

Kategori C (huvuddäck) Dubbelhytt per person SEK 13 995 
 Extra bädd  SEK 9 575 
 Enkelhytt SEK 18 995 
 “Queen-size”, dubbelhytt per person SEK 15 675 
 “Queen-size”, enkelhytt SEK 20 495   

Kategori B (shelterdäck) Dubbelhytt per person SEK 17 275 
 Enkelhytt SEK 21 895 
 

Kategori A (bryggdäck, inkl. Dubbelhytt per person SEK 21 275 
champagne, frukt och morgonrock) Enkelhytt SEK 25 775 
  

Priserna inkluderar två dagar och en natt ombord (natthamn vid Bergs slussar), helpension (en 
frukost, två tvårättersluncher och en trerättersmiddag) samt ett stopp för utflykt/sightseeing.   
 

Kategori C (huvuddäck) Dubbelhytt per person SEK 4 595  
 Extra bädd SEK 3 375  
  Enkelhytt SEK 6 575  
 “Queen-size”, dubbelhytt per person SEK 5 475  
 “Queen-size”, enkelhytt SEK 6 995  
 

Kategori B (shelterdäck) Dubbelhytt per person SEK 6 375  
 Enkelhytt SEK 7 695  
 

Kategori A (bryggdäck, inkl. Dubbelhytt per person SEK 7 895  
champagne, frukt och morgonrock) Enkelhytt SEK 9 975   
 

Återresa med buss ca 1,5 h (förbokas) SEK 155  

Priserna inkluderar tre dagar och två nätter ombord (vid kaj), helpension (två frukostar, tre 
tvårättersluncher och två trerättersmiddagar) samt tre längre stopp för utflykter/sightseeing. 
 

Kategori C (huvuddäck) Dubbelhytt per person SEK 8 495 

 Extra bädd SEK 6 775 
 Enkelhytt SEK 11 495 
 “Queen-size”, dubbelhytt per person SEK 9 875 
 “Queen-size”, enkelhytt SEK 13 795  

 

Kategori B (shelterdäck) Dubbelhytt per person SEK 11 495 
  Enkelhytt SEK 14 675  

 

Kategori A (bryggdäck, inkl. Dubbelhytt per person SEK 15 375 
champagne, frukt och morgonrock) Enkelhytt SEK 18 995 
 

Busstransfer Göteborg - Mariestad eller omvänt (förbokas) SEK 335  
Avgång från/ankomst till Göteborg: Clarion Hotel Post, Drottningtorget.  
Busstransfer Stockholm – Norsholm eller omvänt (förbokas) SEK 335 
Avgång från/ankomst till Stockholm: Radisson Blu Royal Viking Hotel,  
Vasagatan 1 (bredvid Centralstationen och Cityterminalen). 

Turlista och priser 2020 
 
 

Lilla kanalresan (2 dagar), M/S Wilhelm Tham  
 

Motala – Söderköping  Söderköping – Motala 
 

     

 
  
 
 

 

Göta kanals pärlor (3 dagar), M/S Wilhelm Tham  
 

Mariestad – Norsholm  Norsholm – Mariestad 
Buss Göteborg – Mariestad Buss Stockholm – Norsholm  
Buss Norsholm – Stockholm Buss Mariestad – Göteborg 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Klassiska kanalresan (4 dagar), M/S Juno  
 

Göteborg – Stockholm Stockholm – Göteborg 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 

Stora Sverigeresan (6 dagar), M/S Diana   
  

Göteborg – Stockholm Stockholm – Göteborg  
 

Maj  Fr 15 
 To 28 

 Maj  To 21 
 - - 

Juni  - - 
 On 10 

 Ti 23 

 Juni  On 3 
 Ti 16 
 Må 29 

Juli 
 

 Sö 5 
 Lö 18 
 Fr 31 

 Juli  Lö 11 
 Fr 24 
 - - 

Aug 
 

 To 13 
 Ti 25 

 Aug  To 6 
 On 19 

Sept  - -  Sept  On 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Juni  - - 
 Ti  23 

 Juni  Sö 21 
 - - 

Juli 
 

 - - 
 Lö 4 
 On 15 
 Sö 19 
 To 30 

 Juli  To 2 
 Må 13 
 Fr 17 
 Ti 28 
 - - 

Aug  Må 3  Aug  Lö 1 

Juni  To 18 
 Må 29 

 Juni  Fr 26
 - - 

Juli  - - 
 Fr 10 
 Lö 25 

 Juli  Ti 7 
 On 22 
 - - 

Aug  - - 
 Sö 9 

 Aug  To 6 
 - - 

Maj  On 20 
 To 28 

 Maj  Sö 24 
 - - 

Juni 
 

 - - 
 Lö 6 
 Sö 14 
 Ti 23 

 Juni  Må 1 
 On 10
 To 18 
 Lö 27 

Juli 
 

 To 2 
 Fr 10 
 Lö 18 
 Må 27 

 Juli  Må 6 
 Ti 14 
 On 22 
 Fr 31 

Aug 
 

 Ti 4 
 To 13 
 Fr 21 

 Aug  Lö 8 
 Må 17 
 Ti 25 

Priserna inkluderar sex dagar och fem nätter ombord (vid kaj), helpension (fem frukostar, sex 
tvårättersluncher och fem trerättersmiddagar) samt nio längre stopp för utflykter/sightseeing. 
  

Kategori C (huvuddäck) Dubbelhytt per person SEK 23 575  
 Extra bädd SEK 15 995  
 Enkelhytt SEK 35 395  
 “Queen-size”, dubbelhytt per person SEK 25 275  
 “Queen-size”, enkelhytt SEK 37 475  
 

Kategori B (shelterdäck) Dubbelhytt per person SEK 20 675  
 Enkelhytt SEK 26 895  
 

Kategori A (bryggdäck, inkl. Dubbelhytt per person SEK 29 475   
champagne, frukt och morgonrock) Enkelhytt SEK 39 995  
  
. 

Från Motala kl 11.00. Ankomst till Söderköping dag 2,  
ca kl 16.00. Från Söderköping kl 11.00. Ankomst till Motala  
dag 2, ca kl 16.00. 

 

Från Göteborg, Lilla Bommen, kl 09.00. Ankomst dag 4,  
ca kl 16.00. Från Stockholm, Skeppsbrokajen 103, kl 09.00.  
Ankomst dag 4, ca kl 16.00. 

 

Från Göteborg, Lilla Bommen, kl 10.00. Ankomst dag 6,  
ca kl 16.00. Från Stockholm, Skeppsbrokajen 103, kl 10.00. 
Ankomst dag 6, ca kl 16.00. 

 

Från Mariestad kl 11.30 (buss avgår från Göteborg kl 09.00). 
Ankomst till Norsholm dag 3, ca kl 13.30 (buss ankommer till 
Stockholm ca kl 16.00).  
 

Från Norsholm kl 11.30 (buss avgår från Stockholm kl 09.00). 
Ankomst till Mariestad dag 3, ca kl 13.30 (buss ankommer till 
Göteborg ca kl 16.00). 

 
 



 

Tel: 031-80 63 15    E-mail: bookings@gotacanal.se    www.gotacanal.se 
Reservation för ändringar.  2020-02-06 

 
 

 
Stora Sverigeresan (6 dagar), M/S Wilhelm Tham  
  

Göteborg – Stockholm Stockholm – Göteborg  
 

Aug  Sö 16 
 - - 

 Aug  Lö 22 
 - - 

 

 

 
 
 
 

 

Viktig information 
 
Plats i dubbelhytt kan inte bokas av ensamresande passagerare. Barn 
måste vara minst 7 år och ha egen bädd. Vi lämnar inga barnrabatter.  
 

Hytterna har våningssäng (förutom huvuddäck på M/S Diana och 
några andra undantag) och storleksmässigt kan de jämföras med en 
mindre sovkupé på tåget. Samtliga hytter har handfat med varmt och 
kallt vatten. Duschar finns på alla däck (M/S Diana ej shelterdäck), 
liksom toaletter. Då kojerna varierar i längd, ber vi er i god tid innan 
avresa uppge om ni är över medellängd (ca 175 cm). Takhöjden 
ombord är lägre än standardhöjd. 
 

På shelterdäck finns matsalen och en salong. På bryggdäck finns 
bekväma korgstolar att koppla av i och även en bar.  Båten har dess-
utom en liten souvenirshop och ett litet skeppsbibliotek. Ombord 
finns inte radio eller TV. 
 

Båtens kryssningsvärd håller dagligen informationsmöten på tre språk 
(svenska, engelska och tyska) och berättar vad som kommer att hända 
under dagen, historik om kanalen och de olika platserna, samt 
praktisk information. Kryssningsvärden finns till hands under hela 
resan och guidar även i land vid en del av strandhuggen. 
 

Under dagarna gäller ledig och bekväm klädsel, då mycket tid 
tillbringas utomhus. Det är bra att packa ner något varmt plagg, en 

vindtät jacka och promenadvänliga skor, men glöm inte sommar-
kläder! Till middagen byter de flesta gäster av tradition om lite, men så 
långt som till mörk kostym behöver man inte sträcka sig.  
 

Trösklarna är höga, trapporna branta och de flesta utfärder sker till 
fots. Personer med funktionshinder bör därför meddela detta vid 
bokning och även ha med en medhjälpare på resan. 
 

En fast meny serveras till såväl lunch som middag. Vid behov av 
eventuell specialkost måste detta beställas i god tid före avresa. 
 

Enligt svensk lag är det rökfria miljöer såväl inomhus som utomhus 
ombord på kanalbåtarna. I dialog med besättningen finns möjlighet till 
rökning på anvisade platser. 
 

Ankomsttider är preliminära, då väder- och andra trafikmässiga 
förhållanden kan orsaka förseningar. Se därför till att det finns mycket 
god tidsmarginal för vidare resa hem på ankomstdagen. Rederiet kan 
inte hållas ansvarigt för eventuella merkostnader i samband med 
förseningar utanför rederiets kontroll.  
 

Långtidsparkering saknas i anslutning till kajplatserna i Göteborg och 
Stockholm.

Resevillkor 

 

Nedan följer ett utdrag av våra resevillkor. Fullständiga villkor finns 
på vår hemsida. För grupper gäller särskilda villkor.   
 

Anmälan och betalning: En anmälningsavgift motsvarande 20 % av 
resans totala pris och ev. avbeställningsförsäkring betalas i samband 
med bokningsbekräftelsen. Slutbetalning ska vara rederiet tillhanda 
40 dagar före avresedag. Sker bokning senare än 40 dagar före avresa, 
betalas resans hela pris omgående. För grupper (minst 10 personer) 
gäller särskilda villkor.  
 

Arrangör: Rederi AB Göta Kanal, www.gotacanal.se  
tel 031-80 63 15, e-mail bookings@gotacanal.se 
 

Ändringsavgift: Ändring av resan som innebär annat avresedatum, 
avreseort, reslängd eller pris är att betrakta som avbeställning och ny 
beställning. För detta tas det ut en kostnad i enlighet med 
avbeställningsreglerna.  
 

Avbeställning: Vid avbeställning gäller följande villkor: 
 

 Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa återbetalas det 
inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift SEK 500 per 
person. 

 Vid avbeställning 40-20 dagar före avresa är avbokningskost-
naden 50 % av biljettpriset plus expeditionsavgift SEK 500 per 
person. 

 Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresa, eller om 
passagerare inte infinner sig innan fartygets avgång, medges 
ingen återbetalning.  

 För grupper gäller särskilda villkor. 
 

Avbeställningsskydd: Passagerare rekommenderas att teckna 
rederiets avbeställningsskydd, vilket kostar SEK 300 per person. Detta 
måste beställas samtidigt som resan och gäller vid egen eller nära 
anhörigs/medresenärs akuta sjukdom, olycksfall eller dödsfall. 
Biljetten måste avbokas innan avresa för att avbeställningsskyddet ska 
gälla. Det måste även finnas ett läkarintyg från en till försäkrings-
kassan ansluten läkare. Med undantag av expeditionsavgift SEK 500 
per person (som alltid tas ut vid avbeställning), återbetalas det 
inbetalda beloppet för resan. Kostnaden för avbeställningsskydd 
återbetalas inte. Avbeställningsskydd kan endast beställas av 
privatpersoner. 
 

Ändring före avresa: Rederiet förbehåller sig rätten att företa 
ändringar av avtalsvillkoren för aktuell resa. Vid sådana ändringar 
gäller bestämmelser i lag om paketresor. Rederiet förbehåller sig 
rätten att ändra resrutt, tidtabell, utflykter, mat, hamnstopp m.m. före 
genomförandet av resa.

 

Priserna inkluderar sex dagar och fem nätter ombord (vid kaj), helpension (fem frukostar, sex 
tvårättersluncher och fem trerättersmiddagar) samt nio längre stopp för utflykter/sightseeing. 
  

Kategori C (huvuddäck) Dubbelhytt per person SEK 20 675  
 Extra bädd SEK 15 995  
 Enkelhytt SEK 26 895  
 “Queen-size”, dubbelhytt per person SEK 22 175  
 “Queen-size”, enkelhytt SEK 29 125  
 

Kategori B (shelterdäck) Dubbelhytt per person SEK 23 575  
 Enkelhytt SEK 32 395  
 

Kategori A (bryggdäck, inkl. Dubbelhytt per person SEK 29 475   
champagne, frukt och morgonrock) Enkelhytt SEK 39 995  
  

Från Göteborg, Lilla Bommen, kl 10.00. Ankomst dag 6,  
ca kl 16.00. Från Stockholm, Skeppsbrokajen 103, kl 10.00. 
Ankomst dag 6, ca kl 16.00. 

 
OBS! För bokningar 16 dec 2019 – 15 mars 2020 gäller 
10 % boka-tidigt-rabatt. Denna rabatt kan inte 
kombineras med andra erbjudanden.  
 


