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Information
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Kategorier: Historiska sevärdheter
Position: 58.4064,15.5884

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

Beskrivning
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 som visar hur människor bodde
och levde under åren runt sekelskiftet 1900. 
Här  återfinns totalt ca 120 byggnader, som har flyttats från
Linköping med omnejd, de allra flesta från Linköpings stadskärna.

Friluftsmuseet erbjuder aktiviteter och upplevelser för både stora
och små och du hittar också butiker, restauranger och caféer. Det
finns även boendemöjligheter för dig som vill stanna hos oss mer
än en dag.

Priser
Fri entré, liten avgift till vissa evenemang och aktiviteter

Öppettider
Museiområdet är alltid öppet. Generella öppettider i butiker och
utställningar: må-fr 11-17, lö-sö 11-16 året runt, dagligen kl 10-17
under Tidernas sommar, från veckan efter midsommar till mitten
av augusti. Stängt midsommarafton, midsommardagen, julafton,
juldagen samt nyårsafton och nyårsdagen. För information om
öppettider i museer och övriga verksamheter, ring 013-12 11 10

Vägbeskrivning
Friluftsmuseet Gamla Linköping är beläget ca 2 km väster om
Linköpings centrum. Det är lättillgängligt från såväl stadskärnan
som de största vägarna, t ex E4, oavsett om du kommer med
egen bil eller åker buss eller tåg. Flera busslinjer går till
friluftsmuseet från Resecentrum. För mer info, ring 013-12 11 10
eller läs mer på ostgotatrafiken.se. Kommer du med bil från
centrum kör du Drottninggatan/Malmslättsvägen alternativt
ytterringen (y-ring) och följer skyltningen.
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