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Åland 

med bryggerivisning  

 

 

Vid lunchtid sätter vi oss till rätta i bussen och lämnar vår 
hemort. När vi kommer fram till Stadsgårdsterminalen 
kommer var och en få sina hytt och matbiljetter. Väl ombord 
installerar vi oss i våra hytter innan det är dags för buffén kl. 
17:00. Här plockar man ihop sina favoriter bland massvis av 
välsmakande rätter på den dignande buffén vin, öl och kaffe 
ingår. Under kvällen finns tid att utforska fartyget kanske lite 
underhållning och dans eller ett besök i taxfreeshopen. 
 
Vi anländer Mariehamn tidig morgon, när vi väl tagit oss iland 
är det frukost på Park Alandia Hotel. Nu kan vi njuta av en 
riktig härlig hotellfrukost i lugn och ro. Mätta och belåtna är 
det nu dags att utforska en del av Åland med hjälp av vår 
lokalguide.  
 
Under dagen blir det ett besök på Open Water Brewery. 
Besöket inleds med en bryggerivisning. Vi får höra om 
företaget och hur man brygger ölet. Efteråt blir det 
provsmakning av fyra olika ölsorter ur sortimentet, 
tillsammans med smakbitar av lokala delikatesser. I 
Gårdsbutiken finns möjlighet att handla med lite godsaker 
hem. 
 
Nu är det dags att kliva ombord på Viking Lines splitter nya 
fartyg Glory som avgår kl. 14:20 ifrån Mariehamn. Väl ombord 
blir vi serverade en 2-rätters middag exkl dryck innan vi 
anländer Stockholm. Och kanske har vi vädrets makter med 
oss så vi kan sitta ute på däck och se den underbara 
skärgården glida fram. 
 
När alla är samlade i bussen lutar vi oss tillbaka och styr mot 
vår hemort efter ett par trevliga dagar tillsammans. 
Tack för denna gång! 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan! 

 

 
 

Åland 2 dagar SPF Gripen 
 

Avresa: 24/8 2022 
 

Pris per person: 
(del i 2-bäddshytt insides) 2 294:-pp 
 
Pris per person:  
(del i 2-bäddshytt utsides) 2 494:-pp 
 
Tillägg: 
Enkelhytt/insides 200:- 
Enkelhytt/utsides 300:- 
(begränsat antal enkelhytter) 
 

Avgångstider: 
13:00 Linköping Fjärrbussterminal 
 

I resans pris ingår: 
- Bussresa  
- Båtresa t/r 
- Del i 2-bäddshytt insides på utresan 
- Personbiljett på hemresan 
- Buffé inkl vin, öl och kaffe 
- Frukostbuffé på Park Alandia Hotel 
- Lokalguide  
- Bryggerivisning och provsmakning  
- 2-rätters middag exkl dryck 
 

Anmälan senast den 8/7 

 

 


