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Pressmeddelande
Göta kanal öppnar den 4 maj

Satsar på familjen 2012
När Göta kanal öppnar portarna den 4 maj, finns hela 250 evenemang och
aktiviteter på programmet inför sommarsäsongen 2012. Aldrig tidigare har
fokuset på familjeturism varit större.
Omkring 25 procent av alla besökare längs Göta kanal är familjer. Därför har det i år varit viktigt
att fokusera på just denna gruppen besökare, både med tanke på aktiviteter och upplevelser.
– Det finns inte många destinationer där tre generationer kan ha roligt tillsammans. Vårt mål är
att alla åldersgrupper ska trivas vid kanalen, för det är den viktigaste förutsättningen för en
lyckad familjesemester, säger Anna Meyer, marknads- och informationschef på AB Göta
kanalbolag.
Därför satsar Göta kanal i år på en mängd aktiviteter och arrangemang längs vattenvägen
genom Sverige. Mer än 250 kulturarrangemang står på programmet, bland annat Göta Kanal
Rock den 14-18 augusti, allsångskvällar i Karlsborg och Brådtom sluss, familjefestival i
Töreboda, veteranfordonsträffar i Hajstorp och vis- och körfestival i Sjötorp. Dessutom finns det
en rad konstinstallationer längs kanalen, något som gör Göta kanal till en enda lång
konstutställning.
Cykel och båt populärt
Dagstur med passagerarbåt på kanalen, samt cykelturer och cafébesök, är fortfarande bland de
mest populära aktiviteterna på Göta kanal.
– Vår undersökning visar att cykling i kombination med en båttur är en vinnare bland olika
åldersgrupper. Andelen besökande som cyklar längs kanalen har ökat från 22 till 28 procent
sedan 2003, berättar Anna Meyer.
Utvecklas för olika besökare
Andelen besökare med husbil och husvagn har tredubblats sedan 2003. I år öppnar Göta
kanalbolag ännu en ny ställplats vid Borenshults slusstrappa i Motala. Nu finns det sammanlagt
120 ställplatser i flera gästhamnar längs kanalen.
För båtturisterna har servicen längs Göta kanal förbättrats. Kanalbolaget har byggt hela
400 meter nya bryggor längs kanalen och servicen i flera gästhamnar utökas med nya elplatser
och vattenposter på bryggorna. Karlsborgs gästhamn har fått hela 25 nya gästplatser inför
säsongen 2012.
En annan nyhet är att man från i år kan segla både Göta kanal och Trollhätte kanal med
fritidsbåt på en biljett, från Mem till Göteborg. Det har blivit möjligt genom ett samarbete med
Sjöfartsverket och syftet är att förenkla båtresan från kust till kust.

AB Göta kanalbolag Box 3, 591 21 Motala. Tel 0141 20 20 50, www.gotakanal.se

Vill du ha mer information eller åka på pressresa, välkommen att kontakta
Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag, 0141-20 20 57,
anna.meyer@gotakanal.se , eller
Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag, 0141-20 20 60, anders.donlau@gotakanal.se

Några höjdpunkter längs Göta kanal sommaren 2012
Läs mer på www.gotakanal.se och www.kulturvag.se

















Firande av 100-åriga kanalfartyget M/S Wilhelm Tham 16/5. Vid ankomst till
Motala firas fartyget med salut och tal, m m.
Forsviks bruk är hemmahamn för Hjulångaren Eric Nordevall II, som under juni gör
sin Ericsgata på kanalens västgötadel, se www.ericsgata.com. Under sommaren bjuds
det in till teater, musik och fordonskvällar i Forsvik. Datum för fordonsträffar i Forsvik:
14/6, 12/7 och 11/8. www.forsviksbruk.se
Hajstorpsträffarna. Fler än 300 veteranfordon samlas vid idylliska Hajstorps slussar
utanför Töreboda. 30/5, 13/6, 27/6, 11/7, 1/8 och 15/8.
Visioner vid vatten. Längs hela kanalen dyker konstinstallationer av framstående
konstnärer upp. Den 10/5 invigs det senaste tillskottet vid Norrqvarn utanför Lyrestad.
www.gotakanal.se
Cykla med guide längs Göta kanal Söderköping-Mem. Åtta lördagar under
sommaren. Söderköpings Turistbyrå, 0121-181 60.
Törebodafestivalen - en av Sveriges största familjefestivaler går av stapeln i
Töreboda den 5-7/7. www.torebodafestivalen.se
Fästningsäventyr, Jakten på den försvunna guldreserven - äventyr för barn
och ungdomar på Karlsborgs fästning där historia möter 3D-film, datorspel och
multimediautmaningar. www.karlsborgsfastning.se
”Fri fart på Göta kanal”, race för veteranbåtar den 28/7 vid Museihuset i Ljung.
www.frifart.se
Allsångskvällar finns på flera platser längs Göta kanal, exempelvis i Karlsborg
6/7, 13/7, 20/7, 27/7. och vid Brådtom sluss, nära Norsholm 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7
och 2/8.
Vis- och körfestival, Sjötorp. Hela Sveriges och Nordens körer inbjuds till Sjötorp
vid Vänern och Göta kanal 18-19/8. www.korfestivalen.se
Göta Kanal Rock– artister ombord på 100-åriga M/S Wilhelm Tham turnerar längs
med kanalen 14-18/8. www.gotakanalrock.se
Rock' n roll helg med 50-60-tals musik och skön stämning. 24-25/8.
www.karlsborgscamping.se
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Resemagasin Göta kanal och SkepparGuide Göta kanal,
läs online och beställ på www.gotakanal.se
Läs allt om Sveriges längsta Kulturvåg på www.kulturvag.se
Ladda hem digitala bilder på www.gotakanal.se, välj Press& Media eller ladda ner från vårt
pressrum på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/gota_kanalbolag_ab
Fakta
Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Varje år går ca 3000
fritidsbåtar genom Göta kanal, och området besöks av 3 miljoner människor. Göta kanal
sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810
och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000
svenska soldater. Göta kanal är öppen 4/5-30/9 2012.
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