SOMMERTOGT 2019
MED DANSKE TURSEJLERE
STOCKHOLM VIA GÖTAKANALEN
SOMMERTOGT 2019 TIL STOCKHOLM GENNEM GÖTAKANALEN

Turen starter på Læsø og går videre til Göteborg. Herfra til Trollhättan, gennem Vänern til Sjøtorp, hvor
turen går igennem første del af Götakanalen. Vättern
krydses til Motala, hvorfra den sidste smukke del af
Göta-kanalen til Mem gennemføres.
Turen har 6 sluser til Vänern og 58 sluser til Mem.
Herfra går turen til Stockholms skærgård, hvorfra
der er mulighed for bus/bådtur til Stockholm.
Turen igennem Göta-kanalen tilrettelægges i samråd
med Kanal bolaget, hvor vi deles i 2 hold med 4 både,
så det samlede bådantal er 8. Tilmeldes der flere
både, vil deres tur i kanalen foregå dagen efter. Til
turen fra Læsø og til Mem/Stegsborg er der afsat ca.
20 dag, hvorfor det vigtigt, at alle følges ad.

OM TUREN
Ca. 60 dage i alt

2o dage fra Læsø til
Mem.
Ca. 10 dage i Stockh
olms skærgård og
30 dage til hjemture
n.
Afrejse omkring 10 ju
ni 2019.
Turens længde ca. 74
5 SM.
Tur/retur Göta-kanal
en Sv.kr. 10.356,(9-12 m) 2018 priser
.
Re
t til ændringer forbeh

oldes.

På turen til Stockholms skærgård vil følgende havne
anløbes: Nävekvarn, Landsort, Utö og Sälsjøbaden.
Herfra er der bus og bådtrafik til Stockholms centrum, og det forventes, at vi bliver her i nogle dage.
Det nærmere program udarbejdes senere.
Hjemturen går gennem Götakanalen retur. Her vil
det være muligt at se mere af kanalen på egen hånd,
med gratis havnepladser, søerne Vättern og Vänern.
Her kan nævnes Vastena og Läcksö Slot. En tur til
Åmål og Sunnanå. Undervejs forsøger vi at finde et
par havne, hvor vi kan mødes til hyggeligt samvær.

PRAKTISK

• Antal deltagende både max.16 (2x8)
• Turen er gratis, men deltagerne afholder selv
udgifter til havnepenge og sluseafgifter m.v.
• Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig til turen
(ikke bindende) til Danske Tursejlere sekretariat
tlf. 7021 4242.
• Der planlægges ”skippermøde” primo maj 2019
for nærmere info om turen.
MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk.
Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242.

