
Med en sträcka på 80 kilometer slingrar 
sig Kinda kanal rätt genom hjärtat av 
Östergötland. Du når ända från Linkö-
ping i norr till orterna Horn och Hyck-
linge i söder genom en tur med din fri-
tidsbåt. Kanalens karaktär varierar längs 
färden - oavsett om du föredrar natur 
och kultur, det lugna stilla eller god mat 
gjord på lokala råvaror så finns allt inom 
räckhåll genom en tur med båten.  
Välkommen ut på Kinda kanal!

Linköping, kulturupplevelser och norra 
Europas största eklandskap i norr

En båttur i de norra delarna av Kinda kanal för dig 
in i delar av norra Europas största sammanhäng-
ande eklandskap. Här väntar flera naturupplevel-
ser med ”wow-faktor” såväl som mysiga rastplat-
ser. Kinda kanal och eklandskapet är dessutom 
utpekat som riksintresse för natur- och kultur-
minnesvården och friluftslivet.

Eklandskapet i Linköpings kommun sträcker sig 
bland annat förbi godsen Brokind, Bjärka-Säby 
och Sturefors som alla har ett högt kulturvärde. 
Kasta ankar och strosa runt i de kulturhistoriska 
miljöer innan du fortsätter din färd vidare ut i 
kanalen. Har du satt siktet vidare norrut, väntar 
den lilla storstaden Linköping som har ett rikt res-
taurangliv. För att ta dig in i city, väntar här flera 
spännande slussningar i 150-åriga handmanöv-
rerade slussar. Kasta sedan ankare, njut av Linkö-
ping, och övernatta i någon av våra gästhamnar.

Ostörd natur och chans till en egen 
badvik i söder

Farleden söderut för dig allt djupare in i Öster-
götlands natur. Oddsen att knipa en egen privat 
badvik eller en egen ö över en dag är goda i de här 
delarna av kanalens sjösystem. Här kan du njuta 
av väder och vind i naturens mitt. Naturen är lum-
mig och dramatisk, det finns gott om öar och här 
stupar bergen branta runt omkring dig. Du kan 
dessutom nå Östergötlands största gravfält och 
skeppssättning Gumhem här.

Bara en båttur bort! 
– Höjdpunkterna längs Kinda kanal

En dag på Kinda kanal 
är aldrig den andra lik. 
Östergötland är stort, 
naturen är större och 
allt inom räckhåll på 

Kinda kanal.

För mer info: kindakanal.se


