
”Å länningarna går man ur huse när 
skördefesten lockar  besökare 
från hela Sverige. I slutet av 

september får vi avnjuta landsbygdens 
skatter. Hemligheten bakom succén är 
enkel. Här är det miljöerna, människorna 
och maten som dukar upp för lokala fest-
ligheter. Längs med varje ladugårdsknut 
hittar vi nyskördade grönsaker, färskt 
lamm- och nötkött. Följ med på fjolårets 
mest efterfrågade sommarresa, boka i tid! 

NÄRPRODUCERADE DELIKATESSER 
Framför oss har vi tre mysiga dagar när 
Ålands skördefest traditionsenligt bjuder 
in till lokala festligheter. Längs resan 
mot Stockholm tar vi en paus för fika och 
anländer snart till Stadsgårdskajen där 
Viking Cinderella väntar. Vi  installerar 
oss i våra hytter och njuter av det stora 
buffébordet. På kvällen kan du ta del av det 
stora nöjesutbudet ombord, på Viking Cinde
rella finns underhållning för allas smak.  
 Vi lämnar Viking Cinderella under tidig 
morgon, utan att äta frukost, när hon lägger 
till för ett kort uppehåll i Mariehamn. Bussen 
tar oss till Hotell Cikada där vi börjar dagen 
med en härlig frukostbuffé. Här möter vår 
lokalguide upp för att ta oss med på en 
heldag. Vi besöker ett axplock av alla gårdar 
som under skördefesten slår upp sina portar 
för besök, bland annat Blostaholms Gård och 
Ulfsby Gård. Under dagen får vi möjlighet 

att uppleva den Åländska landsbygden och 
möta jordnära människor i härliga miljöer. 
Lunchen avnjuter vi på välkända Smakbyn, 
i regi av stjärnkocken Michael Björklund, 
strax intill friluftsmuseet Jan Karlsgården. 
Efter en händelserik dag återvänder vi till 
Mariehamn och avslutar dagen med en 
gemensam middag på hotellet.

HEMRESA 
Efter frukost har vi förmiddagen fri för egen 
tid i Mariehamn. Gör ett besök på Ålands 
Sjöfartsmuseum eller strosa runt i sjöfarts
kvarteren. Promenera längs Torggatan, 
men passa på att göra en avstickare längs 
 Mariehamns sidogator. Här hittar du mysiga 
caféer och små butiker. Strax innan lunch 
samlas vi åter för att köra ombord på Viking 
Amorella för en dagskryssning tillbaka till 
Stockholm. Ombord njuter vi av den stora 
middagsbuffén samtidigt som vi kryssar 
genom den vackra skärgården.   
 Väl i Stockholm påbörjar vi vår resa hemåt, 
nu berikade med närproducerade och lokala 
smakupplevelser.

ÅLANDS SKÖRDEFEST 
Solmoget och nyplockat när skördefesten  
stärker septembers vackra färger.

FAKTA 
AVRESA: 21/9 (3 DAGAR) 
 PRIS: 2.695:- /PERSON 
  
INGÅR:
• Resa i helturistbuss
• Del i insideshytt
• Middagsbuffé med dryck utresa
• Middagsbuffé med dryck hemresa
• Del i dubbelrum på Hotell Cikada
• Två frukostbufféer på Hotell Cikada
• En tvårättersmiddag på Hotell Cikada 

(dryck tillkommer)
• Utflykter med guide
• Lunch på Smakbyn 

TILLÄGG:
• Enkelhytt (insides) och enkelrum 650:-
• Del i utsideshytt 250:- /person
• Platsreservation i buss 75:-

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
• 100:-
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ARRANGÖR: Fårbobuss AB
BESÖKSADRESS Östra Torggatan 7 b, 1 tr  
POSTADRESS Box 15, 572 21 Oskarshamn 
TELEFON 0491-140 40

FÖR BOKNING & FRÅGOR, RING

0491-140 40
WWW.FARBOBUSS.SE // BOKA@FARBOBUSS.SE

10.00  Kalmar, Rasta
10.10 Rockneby, E22
10.20  Ålem, Preem
10.30 Mönsterås, Resecentrum
11.00 Oskarshamn, Fyren (Forum)
11.10  Fårbo, E22
11.40 Lunds by, E22
11.45 Verkebäck, E22
12.00  Västervik, Ljunghedsvägen Sibylla
12.20  Gamleby, Flisvägen (Swebus)
12.25  Björnsholm, E22
12.30  Tindered, Värdshuset (Helgenäs)
12.50 Valdemarsvik, Mossebo (E22)
13.00  Gusum, Samåkningsparkering
13.30 Ringarum, Värdshuset (paus)
14.15  Söderköping, Resecentrum
14.30  Norrköping, Resecentrum (Hpl. A)
16.30  Stockholm, Vikingterminalen

(ÖVRIGA PLATSER LÄNGS E22 EFTER ÖVERENSKOMMELSE)

AVRESETIDER

Å L A N D S  S KÖ R D E F E ST -  FÅ R B O B U S S 

Det är här vår resa börjar.

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälningsavgift på 500: /person (dras av vid slutbetalning).

BETALNING 
Betalning görs till bankgiro 9862087 först efter utskickad  
faktura. Vid bokning ska personnummer (årmmdd) uppges.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD (se tillägg i faktaruta sida 1) 
Gäller vid avbokning på grund av sjukdom före avresa mot  
läkarintyg, en expeditionsavgift på 75: /person uttages. 
  
Vid avbokning ska Fårbobuss meddelas senast klockan 15:00  
dagen innan avresa på telefon 0491140 40. Tillägg för enkelrum  
debiteras  om en person avbokas i rummet. OBS! Namnbyte  
innan avresa är möjligt, kontakta oss!

LEGITIMATION 
Ta med giltigt pass.

VALUTA 
Euro (SEK, Euro och kort på båten).

12.00  Västervik, Ljunghedsvägen Sibylla
11.00 Oskarshamn, Forum // Fyren
10.30 Mönsterås, Resecentrum
10.00  Kalmar, Rasta värdshus

HEMKOMSTTIDER (cirka)

Följ oss på Facebook!


