
  
   

 

 

Skördefesten på Åland 17-19 september 2021 

 MED SPF PENSION  

Skördefesten är höstens höjdpunkt på Åland och under tre härliga septemberdagar kan vi njuta av 
den åländska landsbygden mitt i rikaste skördetid.  På de öppna gårdarna träffar vi lokala 

matproducenter och konsthantverkare som lockar oss med sina varor.  Nyskördade frukt och 
grönsaker, smakrika ostar från lokala mejerier, skördekorv och många spännande  

fisk - & kött-produkter samt vackert hantverk av allehanda slag erbjuds vi att köpa.    
Därtill bjuds vi på upplevelser, kultur, historia samt självklart god mat och goda drycker. 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅLAND OCH SKÖRDEFESTEN 2021! 
 

 
DAG 1:  Fredag 17 september 2021                                                NÅDENDAL-MARIEHAMN    
 
Vår resa börjar i Nådendal där buss möter upp.  Vi åker med Finnlines båt till Åland och börjar med 

en riklig brunch ombord.  Därefter kan vi vila i våra inbokade hytter som ingår i resans pris.  Vi lämnar 

Nådendal vid 11.45 och kommer till Långnäs vid kl. 16:35 där vår lokala guide möter oss.  Vi börjar 

direkt med skördefestbesök på gården Lumparby Ollas där vi upplever den stämningsfulla och 

genuina gårdsmiljön från 1800-talet.  Lumparby Ollas sköts idag av en byaförening med trivsam 

hantverksbutik och i gårdskaféet serveras både sött och salt.  I hantverksbutiken erbjuds hantverk 

och spännande matutbud från lokala producenter.   

 



  
 

Amalias Limonadfabrik grundades 2014 och är stolta över att vara Ålands enda och en av landets få 

riktigt genuina limonadfabriker.  Här tillverkas högklassisk åländsk limonad på ett traditionellt 

hantverksmässigt sätt på inhemska och åländska bär och frukter utan konstgjorda tillsatser.  Bredvid 

hittar vi Mercedes Chocolaterie som värnar om att sätta hantverket, råvarorna och smakerna först.  

När chokladen gifter sig med åländska, närproducerade råvaror som smör, grädde och honung – det 

är då som något extra speciellt händer!  Chokladen som används är alltid från världens främsta 

leverantörer. 

Vi handlar godsaker efter tycke och smak innan vi kör in till Mariehamn.  Incheckning på Hotell 

Cikada, centralt beläget i Mariehamn. Gemensam middag i hotellets restaurang avslutar vår dag. 

DAG 2:  Lördag 18 september 2021                                                                                 ÅLAND    
 
Vi har en lugn morgon och äter vår frukost då det passar oss.   
Skördefestens gårdar öppnar klockan 11.00 och vår buss lämnar 
hotellet efter kl 10.00.  Vår guide berättar under bussresan om 
sevärdheter och händelser samtidigt som vi upplever skördefesten. 
Nykomlingen Mickels Gård i Gottby fick 2020 pris som årets 

Skördefestupplevelse.  Här kan man se djuren på nära håll och den 

familjära stämningen lockar till besök.  Gårdens ägare, 

”Ålandsbonden” Simon Karlsson, har sedan flera år specialiserat sig 

på köttuppfödning med inriktning på rasen Hereford och här finns 

förutom gårdens egen köttförsäljning ett stort utbud av 

marknadsförsäljare.  Skördekorvar, ostar, honung, äppelprodukter, 

textilhantverk och mycket annat lockas vi med. 

Vid Smakbyn, där den kände kocken Micke Björklund håller till, 

kommer vi att stanna och äta lunch. Där finns även ett bränneri med tillverkning av vin, likörer och 

brännvin av olika slags frukter. I den lilla boden kan man inhandla matsouvenirer, nyttiga köksprylar 

eller kanske en av Mickes inspirerande kokböcker. Efter lunchuppehållet går resan vidare i det 

åländska landskapet och vi åker bl a förbi Kastelholms slott, där Erik XIV och Karin Månsdotter satt 

fängslade under några månader 1571.   

Hos Mattas Gårdsmejeri i Finby bedrivs traditionellt jordbruk och mjölkproduktion i liten skala.  Av 

den ekologiska mjölken från gårdens mjölkkor tillverkas ost, yoghurt och glass i eget mejeri.  På 

gården finns också en mängd andra marknadsförsäljare som erbjuder allt från hemlagat godis, 

havtornsprodukter och hantverk till hudvård från skogen.     



  
 

Vi åker vidare till Bomarsunds fästning som uppfördes 1830.  Fästningen var det ryska tsardömet 

yttersta post i väster och en del av försvaret kring huvudstaden Sankt Petersburg.  Här levde och 

verkade över 2000 ryska militärer, fästningsarbetare och straffångar i ett eget samhälle som växte 

upp i området.  Vår guide berättar den spännande historien om Slaget vid Bomarsund 1854, då 

ryssarna fick se sig besegrade av fransmän och britter, som hade seglat över haven för att sätta stopp 

för ryssarnas framfart. 

Bolstaholms Gård erbjuder gårdens hängmörade biffkött, medvurst, lövbiff samt mängder av andra 

lokalproducerade varor och hantverk till försäljning.  I trädgårdscaféet kan du njuta av kaffe med 

Bolstaholmsbakelse med smak av äpple, nygräddade bullar och kakor.  Titta gärna in i gårdsmuseet 

eller hälsa på gårdens djur – biffkor av rasen Charolais, hästar och höns. 

Tillbaka på hotellet vid 18-tiden.  Gemensam avskedsmiddag. 

DAG 3:  Söndag 19 september 2021                                                                         ÅLAND-ÅBO  
 
Under förmiddagen blir det tillfälle att på egen hand se sig omkring i Mariehamn.  I sjökvarteren nere 

vid östra hamnen finns flera duktiga hantverkare och butiker att titta in i. För den som är intresserad 

av sjöfart, kan ett besök på den nyrenoverade fyrmastade barken Pommern i västra hamnen, 

rekommenderas. Fartyget byggdes 1904 och har gått på den så kallade ”vetetraden” mellan 

Australien och England och är helt i originalskick.   Strax intill Pommern ligger Sjöfartsmuséet, som 

berättar mycket om den åländska sjöfarten genom tiderna.  

Vid 13-tiden återsamlas vi på hotellet för att åka ned till terminalen för båtresan till Åbo.  Viking 

Grace lämnar Mariehamn vid 14:25.  Under tiden ombord kan vi handla och umgås.  Den som önskar 

kan boka höstbuffé i restaurangen precis efter avfärden från Mariehamn.  Efter en vacker sjöresa 

genom den finska skärgården anlöper vi Åbo hamn vid 19.50.   

 

  

 



  
 
INFO 
 
Pris:  485 euro per person i delat dubbelrum.  Enkelrumstillägg på hotell Cikada: 60 euro. 

Priset inkluderar:                                                                                                                                                               

Bussresa enligt program, chaufförens tjänster under hela resan.  

Logi inklusive frukost i dubbelrum, 2 nätter på Hotell Cikada i Mariehamn. 

Båtresa med Finnlines med del i 2-bäddshytt från Nådendal, båtresa med Viking Line till Åbo. 

1 brunch på utresan, 2 middagar med 2 rätters meny varav en med tillhörande drycker, 1 lunch. 

Lokalguide på Åland enligt program.  Reseledning från SPF Pension.                                                                                                                                    

Vad tillkommer:                                                                                                                                               

Buffé inklusive dryck på Viking Lines fartyg söndagen 19.9.2021. Pris 36 Euro/person.                                                              

Måltidsdrycker, rese- eller personförsäkring, tjänster utöver det som står i resplanen.                                                                   

För anslutning från din hemort, kontakta oss på Axtours resebyrå. 

BOKNING 
 
Bokning och förfrågningar riktas till Axtours.ax, groups@axtours.ax eller telefon 018-512 17. 
Sista bokningsdatum 30.6.2021.  Begränsat antal platser. 
 
Bokningsvillkor: 

Minst 28 deltagare.  Anmälningsavgift 75 €/person.  Slutbetalning förfaller ca tre veckor innan 
avresan. Reservation för program- och prisändringar i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka. 

 

Avbeställningsvillkor: 

Särskilda villkor gäller för denna resa. Kontrollera din reseförsäkring och ditt avbeställningsskydd. 

Fram till 6.8.2021 Fri avbokning 
7.8–16.8.2021 Kostnad anmälningsavgiften 
17.8–3.9.2021 Kostnad 50% av resans pris 
4.9–13.9.2021 Kostnad 75% av resans pris 
Från 14.9.2021 Kostnad 100% av resans pris 

 
BOENDE 
 

Hotell Cikada*** är ett trevligt familjeägt hotell som 

ligger centralt i Mariehamn, nära museifartyget 

Pommern och gågatan några kvarter bort.                    

Alla rum har gratis WiFi, ett skrivbord och kabel-TV, 

badrum och vissa rum har även balkong.  Tillgång till 

inomhuspoolen och välutrustat gym.  Hotellet har 

restaurang och bar. 

     

 

 

 


