3 dagar
fr 3 990:-

SKÖRDEFEST PÅ ÖLAND
28-30/9 2018

Följ med på en resa till Öland där ”Sveriges skafferi” slår upp dörrarna på vid
gavel och lockar till njutning av odlar
årets resultat.
Vi får chans att uppleva den speciella
stämning som råder på Öland under
dagarna då skördefesten pågår.

Vi gör ett besök på Paradisverkstaden
i Färjestaden. Här njuter besökaren av
glas och keramik som visas i en ljus och
öppen arkitektur. Närheten till naturen
återspeglas i spirande mönster av växtkraft och lust.
Middag på hotellet.

Det finns mycket att se och ännu mer
att göra, smaka på, handla, njuta av
och beundra. Affärer, gårdsbutiker,
restauranger, krogar och caféer säljer
och serverar nyskördade och förädlade läckerheter. Ölands skördefest har
något för alla. Det händer alltid någonting under dessa dagar.

Dag 2 Öland - Norra Öland
Efter en god frukost på hotellet har vi dagen på oss för nya upplevelser.

Välkommen till en färgsprakande ö
och upplev Ölands Skördefest!

Vi besöker Borgholms slott där Fårets
dag äger rum. Här finns drygt 50 utställare som erbjuder ett rikt utbud av hantverk
och kvalitetsprodukter som har koppling
till fåren.
Här finns skinnoch ullprodukter
till försäljning,
såsom korv, ost,
lammkött.
Njut på plats eller köp med dig hem. Här
visas vallhundens arbete, proffsiga fårklippare befriar fåren från sin tjocka och
varma ull och massvis med andra aktiviteter.
Nästa besök är på Ekerums slöjd &
matmarknad. Här kan du handla direkt
av ett 100-tal kvalitetsutställare. Här möter du smeder, keramiker, textilare, träsnidare, glaskonstnärer, smyckestillverkre
mm. Du kan också tillfredställa ditt gastronomiska behov. Det finns delikatesser
såsom ostar, charkuterier, bröd, fisk, saft,
sylt, marmelad, vilt, ostkakor, inläggningar mm allt i småskalighetens tecken.

Dag 1 Örebro - Kalmar / Södra Öland
Vi lämnar Örebro (kl 07.00) och reser söderut. Vi stannar för fika och lunchpaus
efter vägen. Vi bor två nätter på Calmar
Stadshotell.
Vårt första besök är på Eriksöre bygata
där de boende går man ur huse. Längs
med den 200 meter långa gatan dukar
de upp landskapets läckerheter och hantverk till försäljning (målare, keramiker, fotografer och olika konsthantverk som träsnidare och smed). Här möts du m.a.o av
en mångfald av kultur men här gror även
ett starkt motorintresse i form av motorcyklar, gamla traktorer och veteranbilar.
Grönsaksodlarna erbjuder lokalt odlade
pumpor i alla former och färger samt lök,
potatis mm.
Servering av mat och kaffe på flera ställen bl a hemgjorda kroppkakor, stekt
strömming, langos och grillat.
Efter Eriksöre bygata fortsätter vi till
Ölands Örtagård. Här erbjuds en blandning av kryddor och väldoftande oljor. De
har även ölandsblandning av kaffe.

Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Vi åker tillbaka till Kalmar och tar en promenad runt Kalmar slott som är ett av
landets ståtligaste slott. De som vill kan
på egen hand gå en guidad tur (ingår ej).
På vårt hotell äter vi middag tillsammans.
Efter middagen kan de som orkar och vill
ta en promenad i de centrala/historiska
delarna av Kalmar.
Dag 3 Kalmar - Örebro
Vi packar för vår hemfärd. Efter frukost
lämnar vi hotellet fyllda med intryck och
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

upplevelser. Lunchpaus efter vägen.
På vägen hem besöker vi Orrefors Kosta Boda som är ett av världens främsta
varumärken inom glas och glaskonst. I
anslutning till bruksmiljön ligger Kosta
Boda-butiken som är fylld med bruksoch konstglas till fyndpriser. Här finns
hela Kosta Bodas utbud i hela sin designoch färgsprakande prakt.
Resan fortsätter mot Örebro där vi beräknas vara ca kl 17.00 efter några trevliga
dagar tillsammans.
Programmet kan komma att ändras
beroende på förhållandena just då.
Vårt hotell i Kalmar
Calmar Stadshotell ***
Storgatan 14, 392 32 Kalmar
Tel: 0480-49 69 00
ligula.se/profilhotels/calmar-stadshotell/
Antal rum: 138 - med dusch, toalett, TV
Centralt hotell med restaurang och bar.
Avresedatum: 		
Resdagar:

28/9
3

Pris per person 		

3 990:-

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

1 540:150:200:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• 2 övernattningar med del i dubbelrum
inkl halvpension från middag dag 1 till frukost dag 3
• Utflykter enligt program (exkl entréer)
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.
Tips:
www.oland.com
www.skordefest.nu
www.faravelsförbundet.com
www.eriksorebygata.se
www.olandsortagard.se
www.paradisverkstaden.se
www.kalmarslott.se
www.kostaboda.se
www.kostaoutlet.se
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

