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JULBORD MED VINTERKRYSSNING PÅ STÅNGÅN, KINDA KANAL –  
med Jul i Gamla Linköping 

I Gamla Linköping pågår julförberedelser i den idylliska småstadsmiljön. I de julpyntade 
museihemmen slår doften av pepparkakor och nystöpta ljus emot oss och hantverkare och butiker 
håller en kvalitetssäkrad julmarknad med försäljning på gator och torg. Här kan vi med alla sinnen 
uppleva gammaldags traditioner, hitta den perfekta julklappen eller bara strosa runt och njuta av 

julstämningen innan vi avslutar dagen ombord på M/S Kind med en vinterkryssning där utsikten över 
ett Linköping i julskrud ger en magisk inramning till det klassiska julbordet som väntar.      

 
7/12 2019   995:- 

 
Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 08.40. Södertälje Torg kl 09.00 och Järna, järnvägsstationen, kl 09.20.  
Vi kör söderut och kommer till Friluftsmuseet Gamla Linköping, ett kulturreservat med gårdar från 1700- 
och 1800-talen som fortfarande till viss del är bebodda. I de gamla stadskvarteren lackar det mot jul och i 
de öppna museihemmen är det hög tid för julstök enligt gamla traditioner. Här pågår ljusstöpning, 
pepparkaksbak, kristyrtillverkning, och mycket annat som vi upplever allt efter eget intresse. På gator och 
torg pågår julmarknad där vi möts av gammaldags julstämning och kvalitetshantverk. I Handelsboden kan du 
på gammaldags vis köpa karameller i strut och känna atmosfären från 1800-talets slut och i de julpyntade 
butikerna finns alla möjligheter att hitta unika presenter till nära och kära innan vi under eftermiddagen 
beger oss till hamnen i Linköping, där M/S Kind väntar för att ta oss med på en stämningsfull tur. Vi släpper 
förtöjningarna kl 15.00 och kryssar fram utmed Stångån så långt väder och vind tillåter. Ombord njuter vi 
inte bara av ett vackert vinterupplyst Linköping som passerar utanför utan också av fartygets personliga 
julbord med en klassisk twist som tillagats i fartygets skeppskök. Sillarna, strömmingarna, laxarna, 
julskinkan, kallskuret, köttbullar, Jansson och lutfisk är bara en del av godsakerna som finns ombord och 
självklart tar vi även för oss av dessertbuffén innan vi är tillbaka vid kaj igen omkring kl 17.00.  Här väntar 
bussen och vi är tillbaka i Södertälje ca kl 19.00, mätta och belåtna – fyllda med julstämning! 

 
I priset ingår; Bussresa 
  Besök på julmarknaden i Gamla Linköping  
  Julbordskryssning på Stångån med M/S Kind 

Traditionellt julbord ombord inkl måltidsdryck och kaffe
    


