PÅ TUR MED SVECIA TRAVELS!

Svecia Travels AB är en bokningsbyrå med
kontor i Motala. Vi sätter ihop trevliga resor
och turförslag, för en eller flera dagar.
Vi har stor erfarenhet och kunskap om
området kring Motala och Göta kanal.
Vi är vana guider och erbjuder även
guidade turer på svenska och engelska.

Bussrundtur i Motala
Vi möter upp er egen buss någonstans i
Motala, förslagsvis hamnen. Åker sedan en
tur i Motala förbi Radiomasterna, stadskärnan, gamla Motala Verkstad och Göta kanal.
En bra tur där ni ser det mesta och bästa
av Motala!
Tidsåtgång 45 minuter
Pris: 1500 kr

Turförslag– Göta kanal
Åk på Sveriges blå band med
M/S Kung Sverker, slussa i kanalen. God
lunch äter ni ombord. Start och mål för resan
är hamnstaden Motala, där kan ni också
besöka Motala Motormuseum och gamla
Motala Verkstad. Shopping längs vägen finns
på Brunneby Musteri och Cloetta
chokladfabrik. Passar extra bra i år när Göta
kanal firar 200 år!
Vi skräddarsyr ert besök.

GUIDADE TURER
FÖR GRUPPER
I von Platens fotspår jubileumsguidning!
I år firar vi att det är 200 år sedan Västgötadelen
var klar och 190 år för Östgötadelen.
Vi berättar om kanalbygget, de 58 000 kanalgrävarna och självklart Baltzar von Platen. Hur
Motalas invånare levde och kanalen påverkade
sin samtid. Start i Motala hamn, vi går längs
kanalen till Baltzar von Platens grav.
Pris: 100 kr/person minimisumma 1200 kr

Gamla Motala Verkstad 200 år!
Vi ser Torrdockan, kanalmuseet i gamla
Danspaviljongen och Industrihistoriska museet.
Vi berättar om hur Motala Verkstad kom till och blev
en av Sveriges ledande industrier men även om de som
arbetade på verkstaden, deras familjer och livet.
Pris: 150 kr/person minimisumma 1500 kr

Stadsvandring
Vi berättar om Motala som köping och stad
under 1800- och 1900-tal. Vi rör oss i kvarten
kring Stora Torget och visar bilder på gamla
hus och affärer och berättar om köpmän,
Motalabor och historiska händelser.
Pris: 100 kr/person minimisumma 1200 kr

Turförslag— Motala, Medevi Brunn, Övralid
Längs Vättern finns många trevliga utflyktsmål för grupper. Ni kan besöka hälsobrunnen Medevi Brunn med anor från 1600-tal, där kan ni
dricka brunn, gå en guidad tur och äta god busslunch.
Nära Vättern ligger även Verner von Heidenstams sista hus Övralid. Här
är det vidunderlig utsikt över Vättern, även här möjlighet att gå en guidad
tur och dricka gott kaffe i Farfarsstugan!
Shopping gör ni i närbelägna Näs Gårdsbutik eller i kanalstaden Motala.
I Motala som är Göta kanals huvudstad finns trevliga restauranger för
grupplunch och möjlighet att gå en guidad tur.
Vi skräddarsyr ert besök.

Göta Hotell
Vi tipsar om det charmiga hotellet från 1908—
Göta Hotell! Här kan ni äta lunch och middag för
grupper eller klassiskt Afternoon Tea.
Hotellet har 12 rum och en stor härlig terrass ut
mot Göta kanal. I närheten ligger
Brunneby Musteri och Börslycke Gård för shopping.

Vi skräddarsyr ert besök.

Kontakt:
För prisförslag, information och bokning, kontakta oss på Svecia Travels.
Vi bokar allt, fakturerar och skickar alltid med vårt trevliga informationspaket som
grund för er reseledare och chaufför att använda under resan!
Telefon: 0141– 20 99 00
E-mail: info@sveciatravels.se
Varmt välkomna till oss!

