Resa till Öland 25.8 – 30.8.2019
Finlands svenska hembygdsförbund
Följ med på förbundets sommarresa till Öland, solens och vindarnas ö!
Öland, som har flest soltimmar i Sverige, är Sveriges näst största ö och minsta landskap. För
att komma till Öland tar vi oss över den sex kilometer långa Ölandsbron. Bron är inte bara en
skönhetsupplevelse, den är också en sinnlig förberedelse till ”det annorlunda landet” som
har massor att erbjuda. Under resan får vi uppleva öns unika natur och kultur samt njuta av
storslagna vyer över Stora Alvaret och Kalmar sund. På programmet finns intressanta
besöksmål bl.a i form av ruiner, fyrtorn och byar. Ett måste är även ett besök på
Kungafamiljens sommarparadis, Solliden.
Söndag 25.8.
Friman Resors buss samlar upp resenärer enligt senare fastställd tidtabell och rutt.
Viking Lines m/s Grace avgår kl 20:55 från Åbo, fönsterhytter.
Måndag 26.8.
Ankomst till Stockholm kl 06:30. Resan går genast söderut med ett stopp för frukost i Stavsjö.
Färden fortsätter till Vimmerby där vi har ett längre stopp med lunch och besök på Astrid
Lindgrens Näs, där vi får se och höra mer om Astrids liv och författarskap. Vi bekantar oss
också med Astrids barndomshem i sällskap med en guide. På kvällen anländer vi till Kalmar
där vi checkar in på Calmar Stadshotell. Middag på hotellet.
Tisdag 27.8.
Frukost på hotellet. I sällskap av en lokalguide börjar vi dagen med en rundtur i Kalmar för att
sedan fortsätta mot södra delen av Öland. Vi kommer bl.a att se Karlevistenen, en av Sveriges
märkligaste runstenar samt Resmo kyrka, Sveriges äldst daterade stenkyrka som ännu är i
bruk. På vägen passerar vi intressanta och vackert belägna gravfält med storslagna vyer över
både Stora Alvaret och Kalmar sund. Lunchen äter vi på den yttersta tippen av Öland, där
Sveriges högsta fyr ståtar. Därefter fortsätter färden längs Ölands ostkust för att ta oss ut på
alvaret med dess säregna växtvärld. Vi besöker också ruinerna av en gård från 200-talet e Kr.
Rundturen avslutas i Kalmar på eftermiddagen där man sedan har tid för egna strövtåg.
På kvällen gemensam middag i Kalmar.
Onsdag 28.8.
Frukost på hotellet. Idag tar vi oss an norra delen av Öland med lokalguiden. Under
förmiddagen bekantar vi oss med bl.a friluftsmuseet Himmelsberga, som ger oss en bild av
livet på Öland från 1700-talet. Lunchen äter vi i fiskehamnen Kårehamn. Färden fortsätter
mot Köpingsvik, där det låg en stor handelsplats under vikingatid och tidig medeltid och som
idag är en omtyckt badort. Eftermiddagen njuter vi av i den vackra Sollidenparken och med
lite egen tid i Ölands populäraste sommarort Borgholm. Tillbaka i Kalmar för middag på
kvällen.
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Torsdag 29.8.
Utcheckning från hotellet efter frukosten. Vi startar färden mot Stockholm och stannar i
Söderköping där vi har ett längre stopp med lite egen tid samt lunch.
Kl 16:30 avgår m/s Gabriella från Stockholm, fönsterhytter. Buffet.
Fredag 30.8.
Sjöfrukost. Ankomst Helsingfors kl 10:10, transport till påstigningsorterna.

PRIS 880 EUR per person i delat dubbelrum/A-hytt.

I priset ingår:
båtresorna Åbo-Stockholm-Helsingfors i delad A-hytt med fönster, tre nätter i dubbelrum,
fem frukostar, fyra luncher, fyra middagar, lokal guide och inträden enligt programmet, buss
och chaufför med hela vägen, reseledare Anneli Hofer.
Tillägg för enkelrum/A-hytt 177,- EUR
Reseförsäkring ingår inte.
Ansvarig researrangör är Friman Resor. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.
Anmälningar till Friman Resor tel 019-248 1090, info@frimanresor.fi
eller annika.simonsson@frimanresor.fi
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