Bli med på en unik båtreise i den
8 mil lange Haldenkanalen!
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Opplev Norges
HER FINNER DU:
Europas høyeste sammenhengende
slusetrapp – trange kanaler
og åpne sjøer. Er du heldig vil
du se både bever og fiskeørn.
VELG MELLOM:

• Tre ulike båter • Rutebåt eller charter
• Ulike strekninger på kanalen

www.visithaldenkanalen.no

BLI MED PÅ EN EVENTYRLIG REISE
GJENNOM HALDENKANALEN
- Norges eldste kanal, bygget 1852–1860
- Norges største dampbåtmiljø
- Europas høyeste sammenhengende slusetrapp,
Brekke - 27 meter
Ikke langt fra svenskegrensen strekker denne vannveien seg fra
Tistedal (Halden) i syd til Skulerud (Aurskog Høland) i nord nesten 8 mil.
På denne ferd kan man oppleve hva norsk natur har å tilby.
De store innsjøer, trange kanaler, høye sluser, åpne enger og
vakker skog. Er du heldig vil du se både bever og fiskeørn.
Her tilbys rute- og charterturer med mat og drikke.

Sluser m.m.

I den sydlige enden av kanalen er
spektakulære Brekke sluser,
27 m og fire slusekammer.
Litt nord om Brekke ligger
Krappeto som er en liten idyll.
Så kommer Strømsfoss, ett
koselig lite sentrum med
Strømsfoss Mølle og Møllerens
Hus – gavebutikk og kafé.
Her finnes ett slusekammer –
2 m. løftehøyde.
I Ørje er det tre slusekammer - 10 m. løftehøyde. Ved Ørje sluser
står det en bauta av kanalbyggeren Engebret Soot som levde fra
1786 til 1859. Han er bygdegeniet som står bak kanaliseringen av
vassdraget. Hvert år kan man se Soot Spelet i Ørje Sluser med
store navn som Alexander Rybak, Atle Pettersen, Ingar Helge
Gimle m.fl. Musikk av Henning Kvitnes.
Haldenkanalens historie presenteres på Haldenvassdragets
Kanalmuseum som ligger inntil sørsiden av Ørje
sluser. På nordsiden ligger Båtcafeen som
er en populær spiseplass som praktisk
talt ligger i Haldenkanalen.

Kano / sykkel

Haldenkanalen passer også
ypperlig til kanopadling. Lei en
kano og tilbring natten i en av
gapahukene, kystledhyttene eller
annen overnatting. Kano / sykkel
kan transporteres med båtene.

DAMPBÅTENE
Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, seks
av disse gamle dampbåtene er fortsatt i kanalen. To kan du
chartre for en hyggetur på Haldenkanalen.
Sett en helt spesiell ramme og atmosfære rundt ditt arrangement – det være seg firmaturer, selskap, jubileum, bryllup m.m.
Turen skreddersys etter dine ønsker.
Båtene vil gå i rute enkelte dager sommeren 2018.
Følg med på www.dampbåt.no for nærmere info.
Bestilling gjøres på telefon 908 30 597.

DS ENGEBRET SOOT
Bygget 1862, Nylands Verksted, Kristiania, nr 1,
30 personer – Charter - Hjemmehavn Ørje
«Sooten» er verdens eldste propelldrevne dampbåt som fortsatt
er i drift. Spesialbygget som tømmersleper for Haldenkanalen.
Båten ble overtatt av Stiftelsen DS «Engebret Soot» i 1987, og
har siden gjennomgått omfattende restaurering.

DS TURISTEN
Bygget 1887, Nylands Verksted, Kristiania, nr 65
60 personer - Charter og noe i rute - Hjemmehavn Ørje
I aktiv tjeneste fra 1887 til 1963. Senket i Femsjøen i 1967.
Lokalisert i 1994 og senere hevet. 12 år under kyndig restaurering
til flere titalls millioner kroner var båten tilbake i kanalen i 2009.
Bygget i sin tid for å frakte passasjerer og gods mellom Tistedal
og Skulerud, med i alt 11 anløpssteder.

MOOD Grafisk Design AS

MS Brekke med mannskap tar deg med på en uforglemmelig reise
gjennom Haldenkanalen og Europas høyeste sammenhengende –
slusetrapp – Brekke.
97 personer - rute og charter.

Ruteturer sommeren 2018
20. juni – 19. august

Onsdag - rundtur inkl. Brekke sluser
Avgang Tistedal 11.00 – snur ved Krappeto Ankomst Tistedal 14.00 Pris kr. 290,Fredag - Rundtur inkl. Brekke – Afterwork
Avgang Tistedal 17.00 – snur ved Krappeto –
Ankomst Tistedal 20.00. Pris kr 290,-.
Søndag Tistedal – Strømsfoss tur / retur
Avgang Tistedal 10.45 - Ankomst Strømsfoss 14.30
Avgang Strømsfoss 15.00 - Ankomst Tistedal 18.45
Pris kr 360,-. Halv pris for retur samme dag – pris kr 180,-.
Buss transport
Evt. buss må forhåndsbestilles ved kjøp av billett.
Servering: Slusemeny må forhåndsbestilles ved kjøp av billett.
Alle rettigheter. Kiosk om bord.
Charter
Ta kontakt for skreddersydd tur og charter-meny.

Vi tilbyr:

CHARTER / RUTETURER
PRIVATE SELSKAP / FIRMAFESTER
Telefon 950 01 041

booking@msbrekke.no
www.msbrekke.no
ADRESSE:
Tistedal/Tangen brygge
Aremarkveien 20, 1792 Tistedal

