Färdplan Göta kanal Klassikern, bokningssäsong, Mem-Sjötorp, 5 dagar.
Trevlig resa!
Under bokningssäsongen går du tillsammans med
andra båtar enligt en fast färdplan. Under resan
följer en slussvärd er och öppnar slussar och broar
samt hjälper till om ni har frågor. Angivna
ankomsttider är cirkatider. Lunchstopp görs enligt
överenskommelse mellan slussvärden och
deltagarna i kanalfärden. I Göta kanal SkepparGuide och Göta kanalappen hittar du information
om gästhamnar, slussar, tankställen, m m.
Om du ska gå sträckan Vänersborg-Göteborg,
passerar du Vänern, 118 km, samt Trollhätte kanal,
80 km. Trollhätte kanal är öppen dagligen, för mer
information, se www.sjofartsverket.se.
Mem–Berg
15 slussar, 2 sjöar, 55 km
08.30 Kanalkontoret i Mem öppnar. Incheckning.
09.00 Avg Mem.
ca 16
Ank Norsholm.
Därefter färd över sjön Roxen, 27 km.
Natthamn: Bergs gästhamn, Roxen,
alternativt Norsholms yttre.
Dagens etapp: Det var i Mem den stora
invigningen av Göta kanal ägde rum år 1832.
Medeltidsstaden Söderköping är en idyll med
central kanalhamn. Färden fram till
Norsholm och Roxen går genom ett vackert
landskap och över sjön Asplången.
Berg–Borenshult, Motala
16 slussar, 1 sjö, 34 km
09.00 Avg Carl Johans slusstrappa, Berg.
ca 15
Ank Borensberg.
Därefter färd över sjön Boren, 13 km.
Natthamn: Borenshults gästhamn,
alternativt Borensbergs gästhamn.
Dagens etapp: Färden börjar med kanalens
största sevärdhet, Carl Johans slusstrappa, som
består av sju slussar och lyfter och sänker båtarna
drygt 18 meter! Efter ytterligare fyra dubbelslussar
i Berg, kommer en sträcka som bjuder på två
akvedukter och ett vackert jordbrukslandskap fram
till Borensberg. Här öppnas slussen för hand, som
förr i tiden.

Borenshult, Motala–Forsvik
6 slussar, 2 sjöar, 44 km
08.00 Avg Borenshults slusstrappa. OBS tiden!
10.00 Ank Motala hamn.
Egen tid/färd över Vättern, 32,5 km.
18.00 Karlsborg, vägbron öppnas, fjärrstyrd
från Forsviks sluss.
Därefter färd till Forsvik, 7,4 km.
Natthamn: Forsviks gästhamn,
alternativt Karlsborgs inre gästhamn.
Dagens etapp: Borenshults slussar är kanalens
näst största slusstrappa med fem slussar.
I Motala gästhamn är det nära till stadens utbud
av butiker. Färden går över Vättern, som är
Sveriges näst största sjö. I Karlsborg ligger den
imponerande Karlsborgs Fästning. Bottensjön
leder fram till Forsvik, som också är
hemmahamn för Hjulångaren Eric Nordevall II.
Forsvik–Töreboda
2 slussar, 1 sjö, 39 km
09.00 Avg Forsvik.
Färd över sjön Viken, 22,8 km.
13.00 Avg Tåtorps sluss.
ca 15.30 Ank Töreboda.
Natthamn: Töreboda gästhamn.
Dagens etapp: Forsviks sluss är kanalens
äldsta, byggd 1813. Nu kommer en vacker
sträcka genom sjön Viken med smala passager,
djupa skogar och små öar. I Tåtorp slussar man
för hand, som förr i tiden. Sträckan fram till
Töreboda är omgiven av lövskog och
jordbruksmark och utan slussar.
Töreboda–Sjötorp
19 slussar, 19 km
09.00 Avg Töreboda.
ca 16
Ank Sjötorp, Vänern.
Dagens etapp: Hajstorps slussområde är ett
välkänt besöksmål tillsammans med Riksbergs
slussar. Efter Norrkvarns ståtliga hotellbyggnad,
passerar man Lyrestad. Sista delen av
kanalresan innehåller nedslussning till Sjötorp,
som är ett pittoreskt kanalsamhälle vid Vänern,
där Göta kanalresan slutar.
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Färdplan Göta kanal Klassikern, bokningssäsong, Sjötorp-Mem, 5 dagar.
Trevlig resa!
Under bokningssäsongen går du tillsammans med
andra båtar enligt en fast färdplan. Under resan
följer en slussvärd er och öppnar slussar och broar
samt hjälper till om ni har frågor. Angivna
ankomsttider är cirkatider. Lunchstopp görs enligt
överenskommelse mellan slussvärden och deltagarna
i kanalfärden. I Göta kanal SkepparGuide och Göta
kanalappen hittar du information om gästhamnar,
slussar, tankställen, m m.
Om du ska gå sträckan Göteborg-Vänersborg,
passerar du Trollhätte kanal, 80 km, samt Vänern,
118 km. Trollhätte kanal är öppen dagligen, för mer
information, se www.sjofartsverket.se.
Sjötorp–Töreboda
19 slussar, 19 km
08.30 Kanalkontoret i Sjötorp öppnar.
Incheckning.
09.00 Avg Sjötorp.
ca 16
Ank Töreboda.
Natthamn: Töreboda gästhamn.
Dagens etapp: Kanalresan börjar i det idylliska
kanalsamhället Sjötorp. Efter åtta slussar anländer
man till Lyrestad. Strax efter passeras Norrkvarns
ståtliga hotellbyggnad med minikanalen. Riksbergs
slussar och Hajstorps slussområde är ett välkänt
besöksmål innan natthamnen i Töreboda nås.
Töreboda–Karlsborg/Vättern
2 slussar, 2 sjöar, 46,2 km
09.00 Avg Töreboda, vägbron öppnas.
Färd över sjön Viken, 22,8 km.
14.30
Brosundets bro öppnas, fjärrstyrd från
Forsviks sluss.
15.30
Ank Forsvik.
Färd över Bottensjön, 7,4 km.
ca 16.30 Ank Karlsborg, vägbron öppnas,
fjärrstyrd från Forsviks sluss, färd ut i
Vättern.
Natthamn: Karlsborgs yttre gästhamn i
Vättern alternativt Motala gästhamn.
Dagens etapp: Sträckan fram till Tåtorps sluss är
omgiven av vacker lövskog och jordbruksmark.
I Tåtorp öppnas slussen för hand, som förr i tiden.
Nu kommer en vacker sträcka genom sjön Viken med
öar, djupa skogar och smala passager. Forsviks sluss

är kanalens äldsta, byggd 1813. Efter färd över
Bottensjön når man Karlsborg och Vättern. I
Karlsborg ligger den berömda Karlsborgs Fästning.
Motala–Borensberg
6 slussar, 2 sjöar, 49 km
Egen tid/färd över Vättern, 32,5 km.
16.00 Avg Motala sluss.
ca 18
Färd över sjön Boren, 13 km.
Natthamn: Borensbergs gästhamn.
Dagens etapp: Färden går över Vättern, som är
Sveriges näst största sjö. I Motala gästhamn är det
nära till stadens utbud av butiker. Borenshults
slussar är kanalens näst största slusstrappa med fem
slussar. Efter sjön Boren väntar gästhamnen i
idylliska Borensberg.
Borensberg–Norsholm
17 slussar, 1 sjö, 48 km
09.00 Avg Borensberg.
17.00
Färd över sjön Roxen, 27 km.
19.00 Inslussning i Norsholms sluss.
Natthamn: Norsholms gästhamn.
Dagens etapp: Borensbergs sluss öppnas för hand
som förr i tiden. Sträckan därefter bjuder på två
akvedukter och ett vackert jordbrukslandskap.
Därefter börjar nedslussningen mot Bergs slussar
och Roxen. Den avslutas med kanalens största
sevärdhet, Carl Johans slusstrappa, som består av sju
slussar, och sänker och lyfter båtarna drygt 18 meter!
Efter sjön Roxen blir det inslussning i Norsholm till
natthamnen.
Norsholm–Mem
14 slussar, 1 sjö, 28 km
09.00 Avg Norsholm.
15.00-17.00 Söderköping.
ca 18
Ank Mem.
Dagens etapp: Färden från Norsholm fram till
Söderköping går genom ett vackert landskap och över
sjön Asplången. Medeltidsstaden Söderköping är en
idyll med central kanalhamn. De som vill, kan ta en
paus på två timmar här. Därefter går färden vidare
till Mem. Göta kanalresan avslutas i Mem, där den
stora invigningen av Göta kanal ägde rum år 1832.
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