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GÖTA KANAL och SANKT ANNA SKÄRGÅRD 
med Capella Ecumenica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. 

Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och 
har 58 slussar. Planerna på en kanal genom Sverige kom att stötas och blötas många 

gånger innan projektet lyckades drivas igenom 1806 av Baltzar von Platen.1810 togs de 
första spadtagen och 22 år senare, 1832, invigdes Göta kanal i Mem. Under hela 1800-talet 

fungerade kanalen som transportled för både varor och passagerare innan den så 
småningom blev en av Sveriges mest välbesökta och kända turistattraktioner. 

 

ONSDAGEN DEN 19 JULI 2023 

 
Upplev två världsattraktioner under samma dag, Göta Kanal och den svenska skärgården. 
Vi avreser med kryssningsfartyget M/S Göta Lejon från den gamla handelsstaden 
Söderköping, med anor från 1100-talet. Färden går genom Göta Kanal och vi passerar 
Tegelbrukets sluss vidare mot slussen i Mem och ut i Slätbaken som är en lång Östersjövik 
vars stränder är kantade av slott och herresäten. Strandhugg gör vi på den vackra 
skärgårdsön Västra Gärdsholmen och Capella Ecumenica, Hilding Bielkhammars livsverk. 
Efter ca 4 timmar kommer vi till det gamla fiskeläget Arkösund. Innan vi åker hem igen 
stannar vi på Vikbolandets struts för at bekanta oss med dessa stora fåglar samt dricka 
eftermiddagskaffe med strutskaka.  

 
Kl. 07.30 Avresa från Eskilstuna, Gästis/ Djurgårdsvägen  

Busskaffe med smörgås intas vid ankomsten till Söderköping 
Kl. 10.00 M/S Göta Lejon avgår från Söderköping 
Kl. 11.30 Lunch serveras ombord     

Kl. 12.20 Strandhugg vid Västra Gärdsholmen och Capella Ecumenica 

Kl. 13.30 Ankomst till Arkösund 
Besök Vikbolandets struts för eftermiddagskaffe med 
strutskaka 

 

Hemresa för att vara åter i Eskilstuna ca kl. 18.00. 

 

Pris per person: 1.250:- 
 
I priset ingår: bussresa, busskaffe med smörgås, båtresa och lunch inkl. 
måltidsdryck samt kaffe och eftermiddagskaffe med kaka.  

 

 


