
Skördefesten på Åland 
17–19.9.2021 (fre–sön)

Resan i samarbete med Hörselskadades förening i Stockholm 
i arrangemang av Axtours.ax

Skördefesten på Åland slår upp dörrarna på vid gavel och lockar oss till avnjutning av odlarårets resultat. 

Skördefesten är folkfesten där Du kan njuta av lokalt producerade åländska produkter, genuint hantverk,  

se på gamla och nya maskiner och delta i aktiviteter.  Vi erbjuds nyskördade frukt och grönsaker, spännande ostar 

från lokala mejerier, skördekorv, fisk - & kött-produkter och vackert hantverk av allehanda slag.  

Därtill bjuds vi på upplevelser, kultur, historia samt självklart god mat och goda drycker.  

Resa med egen buss på Åland under vår resa. Skrivtolkar, hörselteknik och  

resevärdar från Hörselskadades förening i Stockholm.

Begränsat antal platser. Varannan bänkrad i bussen reserverad för er komfort och säkerhet.

Varmt välkommen till ett färgsprakande örike och upplev Skördefesten på Åland!



DAG 1: FREDAG 17 SEPTEMBER 2021 
STOCKHOLM–KAPELLSKÄR–ÅLAND  

Vi lämnar Stockholm och Cityterminalen vid 07.15-tiden och kör 
mot Kapellskär. Viking lines M/S Rosella lämnar kajen vid 09:00. 
Direkt efter avfärd är en välsmakande frukostbuffé inbokad. Efter 
vår rikliga frukostbuffé finns gott om tid att njuta av överfarten och 
shopping.

Vi är framme i Mariehamn 12:15 lokal tid. Vår buss och åländske 
lokalguide väntar på oss i hamnen och vårt äventyr på Åland kan 
börja. Under vår bussresa berättar vår guide om sevärdheter och 
händelser samtidigt som vi upplever Skördefesten.

Vi styr kosan till nykomlingen Mickels Gård i Gottby som fick 
2020 pris som årets Skördefestupplevelse. Gårdens ägare, 
”Ålandsbonden” Simon  Karlsson, har sedan flera år specialiserat 
sig på köttuppfödning med inriktning på rasen Hereford och här 
finns förutom gårdens egen köttförsäljning ett stort utbud av 
marknadsförsäljare. Skördekorvar, ostar, honung, äppelprodukter, 
textilhantverk och mycket annat lockas vi med! Här finns  
matservering med Ålandsbondens köttgryta och korv med  
bröd för den som önskar köpa sig en lätt förtäring.

Vi fortsätter till Drygsböle Gårdscafé som finns på skullan i gårdens 
ladugård. Missa inte gårdsmuseet som berättar om gårdens 
400-åriga historia. På gården finns också utställning av veteran- 
traktorer, med möjlighet att åka på rundtur. Bekanta dig med de 
många trevliga försäljare som finns här och som erbjuder oss 
säsongens grödor, mat- och konsthantverk och andra spännande 
ting. Vill du köpa eftermiddagsfika finns möjlighet att besöka kaféet 
där vi kan välja och vraka bland kakbuffén och njuta av en kopp 
kaffe. 

Tillbaka i Mariehamn vid 17-tiden. Incheckning på Hotell Cikada.  
På kvällen gemensam middag på hotellet.

DAG 2: LÖRDAG 18 SEPTEMBER 2021 
SKÖRDEFESTEN PÅ ÅLAND       

Vi har en lugn morgon och äter vår frukost då det passar oss. 
Vår åländske lokalguide möter oss vid hotellet och är med oss 
under hela dagen. Vår buss lämnar hotellet efter kl 10:00 och 
Skördefestens öppna gårdar hälsar oss välkomna vid klockan 11:00. 

Vi börjar vår dag med skördefestbesök hos Lumparby Ollas där 
vi upplever den stämningsfulla och genuina gårdsmiljön från 
1800-talet. Lumparby Ollas sköts idag av en byaförening och 
här finns trivsam hantverksbutik och i gårdskaféet serveras både 
sött och salt. I hantverksbutiken hittar vi hantverk och spännande 
matutbud från lokala producenter.

Vi gör ett kort stopp vid Amalias Limonadfabrik som grundades 
2014. De är mycket stolta över att vara Ålands enda och en av 
landets få riktigt genuina limonadfabriker! Här tillverkas högklassisk 
åländsk limonad på ett traditionellt hantverksmässigt sätt på 
inhemska och åländska bär och frukter utan konstgjorda tillsatser. 
Nästan vägg i vägg hittar vi Mercedes Chocolaterie som alltid har 
värnat om att sätta hantverket, råvarorna och smakerna först. När 
chokladen gifter sig med åländska, närproducerade råvaror som 
smör, grädde och honung – det är då som något extra speciellt 
händer! Alla chokladprodukter som används är alltid från världens 
främsta leverantörer.



Vid Smakbyn, där den kände kocken Micke Björklund håller till, 
kommer vi att stanna och äta lunch. Här finns även ett bränneri 
med tillverkning av vin, likörer och brännvin av olika slags frukter. 
I den lilla boden kan man inhandla matsouvenirer, nyttiga 
köksprylar eller kanske en av Mickes inspirerande kokböcker. 
Efter lunchuppehållet går resan vidare i det åländska landskapet 
och vi åker bland annat förbi Kastelholms slott, där Erik XIV och 
Karin Månsdotter satt fängslade under några månader 1571. 

Vi åker vidare till Bomarsunds fästning som uppfördes 1830. 
Fästningen var det ryska tsardömet yttersta post i väster och 
en del av försvaret kring huvudstaden Sankt Petersburg. Här 
levde och verkade över 2000 ryska militärer, fästningsarbetare 
och straffångar i ett eget samhälle som växte upp i området. 
Vår guide berättar den spännande historien om Slaget vid 
Bomarsund 1854, då ryssarna fick se sig besegrade av fransmän 
och britter, som hade seglat över haven för att sätta stopp för 
ryssarnas framfart.

Hos Mattas Gårdsmejeri i Finby bedrivs traditionellt jordbruk 
och mjölkproduktion i liten skala. Av den ekologiska mjölken från 
gårdens mjölkkor tillverkas ost, yoghurt och glass i eget mejeri. 
På gården finns också en mängd andra marknadsförsäljare 
som erbjuder allt från hemlagat godis, havtornsprodukter och 
hantverk till hudvård från skogen. 

Tillbaka på hotellet vid 18-tiden. Gemensam middag på 
restaurang på promenadavstånd från hotellet.

DAG 3: SÖNDAG 19 SEPTEMBER 2021 
MARIEHAMN – STOCKHOLM   

Under förmiddagen blir det tillfälle att på egen hand se sig 
omkring i Mariehamn. I sjökvarteren nere vid östra hamnen finns 
flera duktiga hantverkare och butiker att titta in i. För den som 
är intresserad av sjöfart, kan ett besök på den nyrenoverade 
fyrmastade barken Pommern, rekommenderas. Fartyget 
byggdes 1904 och har gått på den så kallade ”vetetraden” mellan 
Australien och England och är helt i originalskick. Strax intill 
Pommern ligger Sjöfartsmuséet, som berättar mycket om den 
åländska sjöfarten genom tiderna. 

Vid 13-tiden återsamlas vi på hotellet för att åka ned till 
terminalen för båtresan till Stockholm. M/S Viking Amorella 
lämnar Mariehamn vid 14.25. Under tiden ombord kan vi handla 
och umgås. Den som önskar kan boka höstbuffé i restaurangen 
precis efter avfärden från Mariehamn. Vid 18:55 lokal tid kommer 
vi till Stockholm och Stadsgården. Här skiljs våra vägar för denna 
gång efter en härlig Skördefesthelg på Åland! 



INFORMATION AV RESAN:

PRIS:

3.690 SEK/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg: 725 SEK

PRISET INKLUDERAR:

•	 Båtresa tur/retur Sverige till Mariehamn, buss på Åland enligt program.
•	 Chaufförens tjänster. 
•	 Åländsk lokalguide i 1,5 dagar på Åland enligt program.
•	 Logi i dubbelrum, inklusive frukost, 2 nätter på hotell Cikada i Mariehamn.
•	 Frukostbuffé på Viking Lines Rosella, 2 st 2-rätters middagar varav 1 med tillhörande drycker,             

samt 1 lunch.  
•	 Skrivtolkar, hörselteknik samt resevärd från Hörselskadades Förening i Stockholm.    

TILLÄGG:

•	 Enkelrumstillägg 725 SEK.
•	 Höstbuffé 374 SEK på Viking Amorella söndag 19.9.2021. I priset av den mångsidiga buffén ingår 

förrätter, varmrätter och desserter samt vin, öl, läsk och kaffe. Förutom det vanliga bufféutbudet 
bjuds det på säsongens läckerheter som vilt, skaldjur och svamp. Höstbuffén bokas samtidigt som 
anmälan till resan.                                        

•	 Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd.

BOENDE:

Hotell Cikada*** ligger centralt i Mariehamn nära museifartyget Pommern och gågatan några kvarter 
bort. Alla rum har gratis wi-fi, skrivbord och kabel-TV, badrum och vissa rum har även balkong.  
Tillgång till inomhuspoolen och välutrustat gym. Hotellet har restaurang och bar.

BOKNINGSVILLKOR:

Minst 30 deltagare. Anmälningsavgift 950 SEK/person, anmälningsavgiften förfaller 15.6.2021. 
Slutbetalning förfaller ca tre veckor innan avresan. Reservation för program- och prisändringar i 
skatter och avgifter som vi ej kan överblicka.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR: 

Särskilda villkor gäller för denna resa. Kontrollera din reseförsäkring och ditt avbeställningsskydd.

Fram till 6.8.2021  Fri avbokning
7.6–16.8.2021  Kostnad anmälningsavgiften
17.8–3.9.2021  Kostnad 50% av resans pris
4.9–13.9.2021  Kostnad 75% av resans pris
Från 14.9.2021  Kostnad 100% av resans pris

ANMÄLNING:

Anmälan görs till Hörselskadades Förening i Stockholm                                                                                                                               
Kommunikatör Anne Sjökvist, E-post: anne.sjokvist@hrfstockholm.se eller sms 076 101 4027.

Axtours.ax 
Storagatan 14, 22100 Mariehamn, Åland 
Kontaktperson: Yvonne Cronström 
yvonne@axtours.ax 
Tel direkt: + 358 18 512 17        

Hörselskadades förening i Stockholm
Malmgårdsvägen 63 A | 116 38 Stockholm
Kommunikatör Anne Sjökvist 
anne.sjokvist@hrfstockholm.se
Tel direkt 08-462 24 31 eller sms 076 101 4027.


