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Information
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Kategorier: Guidningar, Upplevelser
Position: 58.4058,15.5893

Kontaktuppgifter
Tel: 013-12 11 10
E-post: gamlalinkoping@linkoping.se
Hemsida: http://www.gamlalinkoping.se
Facebook: https://www.facebook.com/gamlalinkoping/

Beskrivning
Friluftsmuseet Gamla Linköping - upplevelser året runt
Vi har fri entré och alltid öppet!

Följ med på en minnesrik tidsresa och upplev stad, skog och land
som för hundra år sedan! Ta en paus i vardagen och njut av en
rofylld och unik miljö med trähus, kullerstensgränder, historiska
trädgårdar och många museer.

Här finns massor av aktiviteter för både stora och små och du
hittar också många butiker, restauranger och caféer.

Det finns även boendemöjligheter för dig som vill stanna hos oss
mer än en dag!

Priser
Fri entré till museiområdet, liten avgift till enstaka aktiviteter och
evenemang.

Vägbeskrivning
Tunnbindaregatan 8
Linköping

Vägbeskrivning

Friluftsmuseet Gamla Linköping är beläget ca 2 km väster om
Linköpings centrum. Det är lättillgängligt med egen bil från såväl
stadskärnan som från flera större vägar, till exempel E4.

Kommer du med bil från centrum kör du
Drottninggatan/Malmslättsvägen alternativt ytterringen (y-ring)
och följer skyltningen.

Från E4 finns skyltning ´Gamla Linköping´  2 km innan avfart 111
(tredje avfarten om du kommer norrifrån, första avfarten om du
kommer söderifrån). Efter att ha kört av i avfart 111 följer du
vägen in mot Linköping i ytterligare några kilometer, tills du
kommer till Vallarondellen. Där kör du in mot centrum. Du hittar
friluftsmuseet direkt på höger sida efter rondellen. Vill du åka
direkt till Valla gård lämnar du rondellen via avfarten mot Valla
gård (avfarten omedelbart före den mot centrum).
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