
Hejsan!

Här kommer ett erbjudande till era medlemmar att boka högsäsongsbiljett 
Göta kanal med 25% rabatt. Erbjudandet gäller endast i två veckor (och är 
fullt avbokningsbart) så passa på och titta på det så snabbt som möjligt!

Bifogar även vår nya film om hur man slussar på Göta 
kanal: https://www.youtube.com/watch?v=uqr4qb9rokw&t=1s

Medlemserbjudande 15 mars tom 1 april.
Biljetten är fullt avbokningsbar ända fram till ankomst. Bokningen sker med rabattkod på 
Göta kanals hemsida.

Medlemmar som bokar högsäsongsbiljett för fritidsbåt på Göta kanal 15 mars 
tom 1 april får 25% rabatt på ordinarie pris. Rabatten gäller både delsträcka och hela 
Göta kanal tur alt tur/retur. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter i vår 
medlemsklubb Slusstrappan och gäller ej på för- och eftersäsong.

Normalt tar resan Sjötorp till Mem 6-8 dagar. Men i biljetten ingår 5 gästhamnsnätter i 
våra 21 gästhamnar, så det finns ingen anledning att stressa.

Med en högsäsongsbiljett så kan man checka in på Göta kanal när man önskar
under hela perioden 15 jun – 11 aug. När man checkar in på Göta kanal så får man två
servicekort och en biljettflagga att fästa på båten. Kanalflaggan visar att man löst 
kanalbiljett och får ligga i Göta kanals gästhamnar på den sträcka man köpt biljett och får 
nyttja el och dricksvatten.

Avbokning
Biljetten kan avbokas ända fram till incheckning och pengarna återbetalas. Endast en 
bokningsavgift om 249:- tas ut vid eventuell avbokning.

Rabattkod 15 mars tom 1 april

Vid bokning skriver man in: semester21 i rutan för kampanjkod så dras rabatten 
automatiskt.

Länk till bokning
https://avtal.gotakanal.se/se/ticket-selection/reservation-normal

Mer information om att resa på Göta kanal
https://www.gotakanal.se/sv/fritidsbat/

Vår kundtjänst finns också tillhands vid bokningar tel, 0141-20 20 50

Med vänliga hälsningar 

Magnus Hollwin

_________________________________________

Magnus Hollwin
Marknads-och kommunikationschef

http://url419.app.batunionen.com/ls/click?upn=LO-2FqqG2yaMmxTIByt33fVgAlvjBcpPD98QISqIar3LfhVhvT-2FOlz1b-2B8PR0zlLG6XZsAbYvFWej8rJIfyKCP7w-3D-3Di0js_kpHe-2F9T-2BvObkjmCOq-2BA4YH-2BFVfvs0bBQ7Ffwb-2Bomnn9otA24ZuWVsFrSlaPZtBAi4xYV0U071x93KGylvSH5T4hxtJLh-2BPNEY1JS9T6yz-2FoNLEwlN8b0h-2FPvu5d2QqyapkuPt1SB06BPZPdzikxJygmfLgk7WeAregYLfTeZH9QldOgc0kG1saHueKdmX-2BBvcivbTKMnP-2FmqvMFQ7tqcVmLkRmngEZdZ7Bpgkm9tgewxOfwbwg5ZyGntw8vhrP2Zeg-2FRX7V-2BUmJQRBE0s6HqeGcbnoXJGR2vlXEf41vQ-2F5U5xQ90-2B6jd3ZOb071HUf-2BMHMIwwzVyQh9-2FEeXwUYPAIgZOHdB1sERsk1flY27qpIq3h52vYRYEbkmYjxn4C3kKYSHgDMoVO83dVO0NvrxjC-2BbAmijCjvlC1Eqz1nIDVFXuBEtbGdHlDB8t2WGSxpreuOuLvSjZYnObg6qii09BagEd79o-2F9NO8oOdVh29MewiX-2BOuE6QobvOPwSA-2FlxjpTVwtA-2BgQ1etXzNsMqkX695sswVmcEWzwCHHBRZXPnSVN1cH0VQQFfWEii1v7lM8jnWkRpBAox4OBGjYCiavOCPQ-3D-3D
http://url419.app.batunionen.com/ls/click?upn=LO-2FqqG2yaMmxTIByt33fVo0gBAI8Ag7NZ-2B1O14oUkhMfHz4tBTdgEpt64YvpJWV0sSDYH2ixcVtNU4PTrP9WrFIxERuanvbROA4nRqv9N7k-3DkK6q_kpHe-2F9T-2BvObkjmCOq-2BA4YH-2BFVfvs0bBQ7Ffwb-2Bomnn9otA24ZuWVsFrSlaPZtBAi4xYV0U071x93KGylvSH5T4hxtJLh-2BPNEY1JS9T6yz-2FoNLEwlN8b0h-2FPvu5d2QqyapkuPt1SB06BPZPdzikxJygmfLgk7WeAregYLfTeZH9QldOgc0kG1saHueKdmX-2BBvcivbTKMnP-2FmqvMFQ7tqcVmLkRmngEZdZ7Bpgkm9tgewxOfwbwg5ZyGntw8vhrP2Zeg-2FRX7V-2BUmJQRBE0s6HqeGcbnoXJGR2vlXEf41vQ-2F5U5xQ90-2B6jd3ZOb071HUf-2BMHMIwwzVyQh9-2FEeXwUYPAIgZOHdB1sERsk1flY27qpIq3h52vYRYEbkmYjxn4C3kKYSHgDMoVO83dVO0NvrxjC-2BbAmijCjvlC1Eqz1nIDVFWAP8hTn3GDM3UghB4ZfEjDx8JV9r7h0-2B1TC6u-2FY-2F6xpcs3RkT7iNmZLIz7Z-2BeWAipBdU1tZLiqGNwOFvkbcPgZqe0fvHwGGc8Ds-2B0PuHPpUawYFu0jn5Bj65ClVJKaAtsfYAC-2FrwBNwppfztFXMH8rZsVqfWt6FGlrXbt7Y1DqlQ-3D-3D
http://url419.app.batunionen.com/ls/click?upn=LO-2FqqG2yaMmxTIByt33fVtWdFLkKRvpGBZvH26gvD2cR31AlFnzLoUBDjGvqpgLllU5f5eNNBAGnWus89aD07w-3D-3DljDJ_kpHe-2F9T-2BvObkjmCOq-2BA4YH-2BFVfvs0bBQ7Ffwb-2Bomnn9otA24ZuWVsFrSlaPZtBAi4xYV0U071x93KGylvSH5T4hxtJLh-2BPNEY1JS9T6yz-2FoNLEwlN8b0h-2FPvu5d2QqyapkuPt1SB06BPZPdzikxJygmfLgk7WeAregYLfTeZH9QldOgc0kG1saHueKdmX-2BBvcivbTKMnP-2FmqvMFQ7tqcVmLkRmngEZdZ7Bpgkm9tgewxOfwbwg5ZyGntw8vhrP2Zeg-2FRX7V-2BUmJQRBE0s6HqeGcbnoXJGR2vlXEf41vQ-2F5U5xQ90-2B6jd3ZOb071HUf-2BMHMIwwzVyQh9-2FEeXwUYPAIgZOHdB1sERsk1flY27qpIq3h52vYRYEbkmYjxn4C3kKYSHgDMoVO83dVO0NvrxjC-2BbAmijCjvlC1Eqz1nIDVFUbNqs7P5ui81D2uKMQOrIFnkvo0EhZjpr5Imb9TKHWZQogJ-2BJuEmK2w2OJFeqJ2iwcec2VapaPI6ILhsbpEa2UaozqSLvPKIi1ysbXghY1mCKjJ08pWebnffcCbVcxU8RUTMbEaR1trwKEYVk04iSVRpVpNxwanxFCpxx8rrrrgA-3D-3D


AB Göta kanalbolag 

Box 3, 591 21 Motala
Besöksadress: Hamnen Motala 
Tel 0141 20 20 50

Tel dir/mobil 070-300 58 07
www.gotakanal.se

http://www.gotakanal.se/

