
AVRESA:     Söndagen den 20 september    PRIS 795 kr
Ink: Bussresa, Båtresa Kapellskär - Mariehamn t/r, brunch inkl. kaffe/te i Café Seasi-
de på utresan,  middag i Café Seaside ”dagens rätt” inkl. ett glas vin/öl på hemresan                                

samt en guidad tur på Åland Skördefest med lokalguide.
Påstigningstider och Platser: Uppsala UKK 06.00 Länna slingan 06.30 hpl Trångdal 

06.35 Almunge Konsum 06.40 Almunge Skola 06.45 Knutby Kyrka 07.00

ANMÄLAN TILL: NordSydresor     018  474 49 44
Går även att boka på vår hemsida: www.nordsydresor.se (sök på SPF/PRO)

OBS ANMÄLAN SENAST DEN 30 april 

ÅLANDS SKÖRDEFEST
SPF och PRO Knutby/Almunge ÅKER PÅ RESA !

Mat och möten på landsbygden
Skördefesten är höstens höjdpunkt på Åland och den åländska matkulturens motor och bultande 
hjärta. Under tre härliga septemberdagar kan du njuta av den åländska landsbygden mitt i rikaste 

skördetid, lära dig om livet på landet, handla direkt från producenterna och äta fantastiskt god 
mat baserad på lokala och säsongsbaserade råvaror.

Resan arrangeras av Nord Syd Resor på uppdrag av PRO & SPF

 

Vi börjar vår resa med buss upp till Kapellskär där Viking Lines M/S Rosella väntar på att vi ska gå ombord. 
Fartyget avgår klockan 09:00 Vi äter brunch medan vi åker genom den vackra skärgården mot Mariehamn. I 
Mariehamn är det dags att titta närmare på skördefesten. Under tre dagar varje år erbjuds mängder av nyskör-
dade 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 överallt finns 
möjlighet till många spännande möten. Vår lokalguide möter oss och tar med oss till några av de gårdar och 
hantverkare som har dukat upp med det mesta av det bästa som Åland har att erbjuda. Vad mer kan man begära! 
Under dagen ges möjlighet till inköp av lokalproducerade varor och tid för att köpa en lättare lunch på de går-
dar och restauranger som vi besöker innan vi framåt kvällen beger oss tillbaka till Mariehamn. Vi säger adjö till 
Åland och vår lokalguide innan vi går ombord på M/S Rosella igen, som avgår klockan 18:30. Middag ombord 
och tid för shopping i Taxfree-butikerna ombord. Klockan 19:45 är vi tillbaka i Kapellskär och åker bussen tillba-
ka till Knutby, Almunge och Länna med nya härliga minnen från det vackra Åland och dess skördefest.

PRO Almunge & Knutby


