
Missa inte Årets MC-cruising/Fest 
 
 

   
 
 

Välkommen till Göta kanal MC-cruising den 16 juni 2007 
 

I år fyller Göta kanal 175 år, det firas med en MC cruising längs kanalen. Dagen startar i 
Borensberg för att sedan gå vidare till Berg. Vid Bergs slussar blir det stopp och tid för 
rundvandring, Göta kanalbolaget kommer att berättar om kanalens historia. Färden går vidare 
norr om Roxen till Norsholm här blir det ett stopp med möjlighet att köpa korv eller glass. Vi 
åker vidare till Söderköping där i avslutar dagen i kanalhamnen. Alla som är med från start i 
Borensberg deltar i en utlottning av olika Göta kanal anknutna produkter.  
 
10.00   Start i Borensbergs hamn 
 
11.00 – 12.30 Bergs slussar med stopp för rundvandring och information om  

Göta kanal 
 
13.30 – 14.30 Norsholm, med stopp för bensträckning för den som är hungrig 

finns det korv, glass och fika att köpa.  
 
Ca 15.30   Anländer vi till kanalhamnen i Söderköping. Utställare med mc  

anknytning kommer att finnas i kanalhamnen. I Söderköping blir 
det utlottning av priser och musik så passa på att göra Er en 
helkväll i kanalhamnen, där det finns ett flertal barer och 
restauranger. För er som vill övernatta finns det ett flertal 
alternativ att välja på.  

 
19.00 Uppträder Sick´n Blues i Kanalhamnen. Sick´n Blues spelar 

svängig blues i huvudsak i en anda av Chicago o Jumpblues, 
www.sicknblues.com - Ett stort tack till Söderköpings kommun 
som bjuder på musiken! 

 
 
Kontaktpersoner:  
Clas Aglert, MC Cruisarklubben Linköping, 070-558 28 62, info@cruisarklubben.se 
Tomas Johansson, nolletttvå MC riders, 0708-132 334, tryckhuset@telia.com 
 
 

          



 
 
 
 
Boende alternativ:  
Korskullens camping och stugor, tel. 0121-216 21 - Paketpris för er MC åkare, Tält/frukost 
120:-/pers min 2 pers, 2-bäddsstuga/frukost 230:-/pers min 2 pers 
 
Villa Andrum, tel: 0121 – 126 00, Info@villaandrum.se. Enkelrum från 350 :- Dubbelrum 
från 550 :- MC rabatt 20% . 1,5 km söder om Söderköping efter E22. ”Mitt emot Skönberga 
kyrka. 
 
Villa Linnea, 0121-218 10 
 
Söderköpings Brunn, 0121-109 00 
 
Slussens rumsuthyrning, tel. 0121-155 46  
 
STF Mangelgården, 0121-102 13  
 
Skeppsdockans camping och vandrarhem (ca 1 km utanför Söderköpings centrum), tel 0121-
102 13  
 
Hotel Laurenti, Bykvarnsv.2, tfn 0121-156 40 
 
Söderköpings Konferens & Pensionat, Bielkeg 10, 0121-152 60 
 
 
Restaurang alternativ i kanalhamnen i Söderköping: 
Bondens Crêperie & Lanthandel, 0121-105 42  
Göta källare, tel. 0121-156 65  
Smultronstället, endast glass, tel 0121-216 11  
Café Lilla Kanalmagasinet, 0121-135 70  
Göta salonger, tel. 0121-148 00  
Kanalbåtiquens konditori, 0121-134 75  
 
Fler boende och restaurang alternativ finns det på www.gotakanal.se och 

www.soderkoping.se  
 
Mc-garderob kommer det att finnas på Kanalbåtiquen i Kanalhamnen.  


