
Dag 1. Torsdagen 28 september.  
Tranås - Färjestaden. Ölands södra del.
Vi avreser från Parkhallen i Tranås kl. 7.30. Efter vägen 
stannar vi för bussfika med fralla och kaffe. Vid lunch-
tid kommer vi till Färjestaden, där vår lokalguide Irene 
möter oss. Vår guide som kan sitt Öland, då hon är 
född och uppvuxen här, kommer under dagen att visa 
oss attraktiva platser på södra delen av ön.      

Resa till Skördefesten på Öland  
28 – 29 september 2023 med reseledaren Nunne Lander

TRANÅSSENIORERNA

Välkommen att följa med till Öland och uppleva Skördefesten - en stor folkfest!  
Under några dagar visar man upp det som odlas på ön. Överallt längs de öländska vägarna kan vi se 
de karakteristiska halmbalarna dekorerade med pumpor. Bönder och odlare öppnar visthusbodarna 
och visar upp sina produkter av hög kvalitet och du får chansen att handla av dem. På ön finns många 
duktiga hantverkare som har öppet och visar sina alster. 

1. Vi besöker först en av de största Skördefest  
platserna, Eriksöre by, där hela byn ställer upp med 
försäljning av öländska produkter, hantverk och konst.
Här finns möjlighet att äta något: korv, hamburgare, 
pumpasoppa m.m.

2. Därefter åker vi till Capellagården i Vickleby där 
hela trädgården är öppen samt trädgårdsbutiken och 
hantverksbutiken. Här kan man också köpa något att 
äta och dricka. Capellagården som är en hantverks-
skola, stiftad av möbeldesignern Carl Malmsten är ett 
av de mest besökta turistmålen på Öland.

3. Därefter åker vi över alvaret från Resmo till Stenåsa, 
med ett kort stopp vid en rastplats mitt på alvaret 
- finns med på Unescos världsarvslista - så att vi får 
bekanta oss med den öländska kalkstenen.

4. Nästa besöksplats och sista på södra sidan blir 
Hagby – Bläsinge, där byarnas hantverkare gemensamt 
ställer ut sina alster.

Under dagen berättar vår guide om Öland, Skörde- 
festens 25-åriga historia, om de två kommunerna, 
befolkningen, näringslivet, turismen, jordbruket, 
väderkvarnarna, fornborgarna, gravfälten och det stora 
öländska alvaret som finns med på Unescos världs-
arvslista. 

17.30 -18.00 är vi i Borgholm, där vi ska bo på fina 
Strand hotell, https://strandborgholm.se/. Efter in-
checkning och lite avkoppling avslutar vi dagen med 
en gemensam middag på hotellet. 
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Pris vid minst 30 personer  2 650 kr
Pris vid minst 35 personer  2 500 kr
Pris vid minst 40 personer  2 400 kr
Enkelrumstillägg                         400 kr

I resans pris ingår:
• Resa med modern turistbuss från Ombergs Buss 
• Buss fika med kaffe och fralla
• 1 övernattning med del i dubbelrum inkl. frukost
• Middag på hotellet
• Lokalguide dag 1 (torsdag)
• Utflykter enl. program
• Reseledarservice

Anmälan och information:
Nunne Lander 070-655 81 22,  
E-post: nunne_l@hotmail.com 
Ev. allergier eller specialkost meddelas i anmälan.

Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 1000 kr/person skall vara Er Resa 
tillhanda senast den 21 juni 2023. Anmälan till resan 
är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte 
vid avbokning. Resterande betalning ska vara Er Resa 
tillhanda senast den 9 augusti  2023. Vid avbokning 
därefter sker ingen återbetalning av slutbetalning. All 
betalning sker mot utskickad faktura.

Vi reserverar oss för eventuella program eller 
prisjusteringar som vi inte råder över. 

Tänk på… 

… att kolla era avbokningsskydd på er  
hemförsäkring och/eller ert betalkort.

 

Resegaranti: 
Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammar-
kollegiet.

Välkomna med Er anmälan
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Dag 2. Fredagen 29 september.  
Ölands norra del. Färjestaden – Tranås. 
På fredagen åker vi norrut till Föra och därifrån söderut 
med stopp vid Bredsättra karamellfabrik, där karamel-
ler tillverkas på ett traditionellt hantverksmässigt sätt. 
Sedan åker vi tillbaka till Borgholm från Tjusby eller 
Störlinge. Vi är i Borgholm vid lunchtid och tillbringar 
här tid på egen hand innan vi åker vidare till Paradis-
verkstaden i Färjestaden. Här har vi möjlighet att titta 
in i keramikverkstaden och handla vackra konstobjekt. 
Därefter äter vi en enklare måltid i restaurangen, som 
betalas av var och en själv, innan vi åker hemåt. Vi 
beräknas vara i Tranås ca 21.30


