Pelgrimswandeling Kloosterpad (bewegwijzerd)
Luxe voor en na het wandelen! U wordt met taxivervoer naar uw startplaats gebracht en
gehaald op de eindplaats. (2x busvervoer)Geen zware rugzakken mee te nemen. Speciaal
voor diegene die houdt van een beetje extra! De thuisbasis is de herberg Glasbruket in
Borensberg.
Ontspan, relax en geniet van de rust en uitzichten over het landschap van Östergötland en
ontdek de schat aan kultuur die u in deze reis zult tegekomen. Wandel gedurende vier
heerlijke dagen over een afstand van 82 km.Ontspan na uw wandeling van een heerlijke
houtgestookte Bastu (sauna) en neem een verfrissende duik in de rivier Motala Ström!
Uw ontbijt en avondeten worden verzorgd. Uw lunchbox neemt u sochtends met u mee.
Dag 1 (Aankomstdag: zondag.)
Aankomst in Borensberg met incheckning in de herberg Glasbruket dat pittoresk tussen de
rivier "Motala ström" en het Göta kanaal ligt.. Bezoek het karakeristieke Centrum en bekijk
het klassieke Göta hotell en de enige nog handbediende sluis aan de oostkant van het
kanaal.
Dag 2 Vreta Kloster - Borensberg 20 km
U gaat met de bus naar Vreta Kloster, waar uw wandeltocht begint bij het klooster. U
wandelt langs het mooiste gedeelte van het Göta Kanaal naar Borensberg.
Onderweg komt u langs het bootmuseum, chockolade fabriek van Cloetta, Ljungs slottt,
"Brunneby musteri", stuwdam Näs, en Näs Museum.(*diverse bezienswaardigheden zijn
alleen zomers geopend.)
Dag 3 Vreta Kloster - Västerlösa 19 km
U gaat met de bus naar Vreta Kloster, waar uw wandeling begint. U wandelt vandaag 15
km over asfalt en ca. 4 km over landwegen. U passeert vandaag de dorpsgemeenten van
Ledberg, Björkeberg en Västerlösa, allen met hun prachtig bewaarde kerken. U wordt
opgehaald in Västerlösa.
Dag 4 Västerlösa - Skänninge 21 km
Taxitransport van Borensberg naar Västerlösa. Vandaag wandelt u door het zweedse
landschap over asfalt (11 km) en landwegen (10 km). Wandelt u in de meimaand, dan kunt
u de prachtig geelbloeiende koolzaadvelden bewonderen. Vandaag passeert u de
dorpskernen Normlösa en Järstad en gaat u op weg naar Skänninge, waar de tijd lijkt te
hebben stilgestaan. In Skänninge is het middeleeuws karakter bewaard gebleven.
U wordt opgehaald met de taxi om terug te rijden naar Borensberg.
Dag 5 Skänninge - Vadstena 22 km
Met de taxi naar Skänninge, de startplaats voor uw laatste wandeltocht. Uw einddoel
vandaag is het pelgrimsoort Vadstena, waar veel kultuur bewaard gebleven is. Onderweg
kunt u genieten van de weidse uitzichten in het prachtige landschap. In Vadstena kunt u
o.a. het slott en het pelgrimscentrum bezoeken. U gaat met de bus terug van Vadstena
naar Borensberg.
Dag 6
Vandaag maakt u zich klaar voor uw terugreis of doorreis?

Fakta
Inbegrepen
5 overnachtingen in 2-persoons herbergkamer of appartement
ontbijt,
5 x avondeten,
4 x lunchpaket (tijdens de wandeldagen)
inklusief (taxi) vervoer naar de startplaatsen en vanaf het eindpunt.
Niet inbegrepen
Vervoer naar Borensberg.
Taxivervoer van Linköping Vliegveld naar Borensberg (cirka 600 sek. )

Prijs:

per persoon

Minimaal 4 personen in 2 2pers-kamers

Vanaf KR 3950

1 persoon

Vanaf KR 4000

Andere variaties op aanvraag

Extra

(opties p.p)
Een kombinatie van de Birgitta wandelroute en het kloosterpad kan voor u worden
samengesteld, kontakt ons graag voor een prijsvoorstel en route!
Toeslag overnachting in 2 persoons appartement, inkl eigen badkamer en keuken
KR 500:-

Speciale Voorjaarsaanbieding 2013:
Start op zondag 11 mei Korting: KR 500:In het najaar van 2013 komt er een link op www.gotatravelcenter.se voor
bovenstaand paket.

