Åland

med skördemarknad

20 september, 4 dagar
Dag 1 Skellefteå - Gävle 61 mil
Avresa från Skellefteå Busstation kl. 08.15. Följer E4:an
söderut och stannar för raster på lämpliga ställen. Kommer fram till hotellet i Gävle lagom för incheckning och
middag.
Dag 2 - 3 Åland med skördemarknad
Avresa kl. 07.00 från hotellet mot Grisslehamn. Vår färja
avgår kl. 10.00 och ombord äter vi lunch. Ankomst Åland
kl. 13.00 lokal tid ( svensk + 1 timme) . Vår guide möter
oss vid färjeläget för att ta oss på en upptäcksfärd på huvudön Åland. Ö-riket mitt i Östersjön, erbjuder en vacker
och omväxlande natur.
Just detta veckoslut pågår skördefest där det erbjuds
mängder av nyskördade grönsaker, färskt lamm- och
nötkött, matvaror omsorgsfullt tillagade av närproducerade härligheter och mängder av vackert hantverk. Den
åländska landsbygden bjuder in till färgsprakande höstdagar och mysigt mörka kvällar, och överallt finns möjlighet
till många spännande möten.
Under Skördefesten erbjuds öppna gårdar, restauranger
och Plåpp Åpp, som ger en fantastisk möjlighet att åka
runt på den åländska landsbygden lära om livet på landet
och handla lokalt. Gårdarna som bjuder in till besök är
en blandning av lantbruk, matproducenter och lokala
hantverkare. I centrala Mariehamn finns gott om minnen
från forna dagar ute på haven. Missa ej affärerna med åländskt hantverk, allt från keramik till sköna tröjor i ull. Naturligtvis måste ett gott svartbröd och en burk havtornsmarmelad med hem i bagaget. Vår lokalguide är vår ciceron under
dessa 2 dagar.
Dag 4 Mariehamn- Skellefteå 75 mil
Sista dagen på vår resa. Vi lämnar Mariehamn redan kl. 07.00 lokal tid. Färjan avgår kl. 08.30 från Eckerö, som ska
ta oss tillbaka till Grisslehamn. Ankommer svensk mark kl. 09.15. Stannar för raster på lämpliga platser under vår färd
norrut. Avskedsmiddag i Örnsköldsvikstrakten. Åter i Skellefteå ca. 22.00
Stålvägen 6 * 931 36 SKELLEFTEÅ
0910-51393
info@lestanders.se * www.lestanders.se

Pris: 6195 SEK person i tvåbäddsrum
Enkelrumstillägg: 1600SEK

Frivilligt tillägg: Avbeställningsskydd: 200:- /pers. (Gäller vid sjukdom mindre än 30 dagar före avresa)

I priset ingår: Resa i modern buss. Logi del i dubbelrum med frukost. (1 natt i Gävle och 2 nätter på Åland.)
Båtresa Grisslehamn - Eckerö t/r. Lokal guide dag 2 och 3 enl. program. Middag dag 1,2, 3 och 4. Lunch dag 2
och 3. Reseledare.
VALUTA: EUR.
PASS: Ej nödvändigt inom Norden, men medtag giltig legitimation
HOTELL:
Clarin Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle. 026-647000. www.clarionwinngavle.se
Hotel Pommern, Norragatan 8-10, Mariehamn 22100, Åland. +358 18 15555.
www.alandhotels.fi/en/hotel-pommern

