
ÖPPET LÖRDAGAR TILL KL 17 SÖNDAGAR KL 12-16
linkopingcity.se
gratis parkering söndagar kl 11-17 i citys fem parkeringshus

SommAR  
I CITy

När jag vandrar genom stan,  
kan jag minnas den där dan...

Gilla oss på Instagram och  
vAR mED oCh TävLA!

Lägg upp din mysigaste sommar- 
bild från Linköpings City

#SommariLKPGcity  
och tagga  

@linkopingcity

PRESENTKoRT, PRESENTEN  
Som PASSAR ALLA!                
Ger dig möjlighet att handla i över 120  
butiker i city. Finns att köpa på något av 
våra tre försäljningsställen, Turistbyrån i 
S:t Larsparken Pressbyrån på Trädgårds-
torget och Best Western på Stora torget. 

Fredag, 24 juli

SKANDINAvIENS STÖRSTA  
SPEL- oCh CoSPLAyFESTIvAL!

SommAR  
I CITy!   

NärCon är något 
fantastiskt unik och 
speciellt, nämligen 
en spel- och cosplay-
festival. I sommar 
räknar de med att 
slå alla tidigare re-
kord och bygga upp 
en fantastisk festival, större och bättre än någonsin tidigare! 

NärCon är en festival/mässa/ spelevent med fokus på östasiatisk 
populärkultur. Mellan den 23-26 juli har du chansen till att spela spel, 
träffar nya vänner, kollar på Nordens bästa cosplayare och få minnen 
för livet! Du kommer träffa internationella gäster, se några av världens 
bästa cosplayare på scen, lyssna på fantastiska band och leka & 
spela spel med dina vänner hela dagarna.

Den 24 juli gör dessa härliga karaktärer entré i en  
kortege genom city på ca 1000 utklädda deltagare.

Gå gärna in på https://www.youtube.com/watch?v=RPRXuxLOs1k
För mer info: www.2015.narcon.se/

Lördag, 25 juli

SuCCéN äR TILLbAKA – FRI FART
Sommarens stora fartevent i centrala  
Linköping. På Kinda kanal kommer ett  
40-tal klassiska racerbåtar visas upp.  
En dag fylld av motormuller, blänkande  
krom, skinande fernissa och vackra  
linjer på båtar från 1920-1950-talet.  
Klassiska bilar, motorcyklar, vattenskid- 
uppvisningar m.m. blir en fin familjedag.

ons-Lör, 19-22 aug

INTERNATIoNAL  
STREET mARKET
Geraud International Street Market 
bjuder på verklig matglädje av hög-
sta kvalitet från hela Europa. Njut av  
dofter och smaker och mycket annat!
Onsd - Fred kl 10-19, Lörd 10-17.

29 aug
SAAb  

muSIKKåR  
SPELAR

Fre-Sön,  
21-23 augusti  
vecka 34 

LINKÖPINGS 
STADSFEST  
Artistuppträdanden på flera scener, underhållning m.m.  
i Linköpings alla krogar, marknadsförsäljning utanför  
butikerna, dansuppvisningar, barn- och ungdomsaktivite-
ter, Tivoli, Cirkus, musikunderhållningar m.m.


