
 
 
 
 
 

 

Följ med på en trevlig trädgårdsvisning rund Åland. Vi börjar besöket i Senses besöksträdgård 
med en spektakulär färgexplosion bestående av tulpaner, narcisser, pärlhyacinter, 
kejsarkronor, prydnadslök mm. Det är en fantastisk känsla att få se närmare 100 000 lökar 
öppna sig mot vårsolen. Dagen fortsätter sedan till det lilla paradiset Västerro där en visning 
runt på gården, i rökeriet och bland odlingarna väntar. 
 
Avresa: 17 maj 2019 
Pris: 995 kronor 
 
Avresa från Nykvarn C klockan 05:55, Södertälje Torg 06:15 och Cityterminalen 07:00.  
Vi börjar dagen med en bussresa upp till Kapellskär där M/S Rosella väntar på att vi ska gå ombord. 
När fartyget avgår klockan 09:00 sätter vi oss ner i The Buffet för att äta en god och rejäl brunch medan 
vi färdas genom den vackra skärgården mot Mariehamn på Åland. Framme i Mariehamn möter vår 
guide upp oss i hamnen, och vi åker mot Senses trädgård, som har ett fantastiskt läge precis intill havet 
i Lemland. Den privata besöksträdgården påbörjades att framställas år 2012 och består nu av ca 6 000 
m² trädgårdsyta fylld av romantiska växter och färgstarka blommor. Här får vi en visning där vi får njuta 
av de underbara vyerna och en vacker färgexplosion av tulpaner, pärlhyacinter, kejsarkronor och 
mycket annat! Vi åker sedan vidare med bussen mot Västerro, det lilla paradiset som ligger nära Ålands 
sydligaste punkt, invid en havsvik på Herrön. Västero drivs av Maria Sten-Westerberg och Anders 
Westerberg, som är känd för den Åländska fiskbrädan som Anders, tillsammans med Michael Björklund 
från Smakbyn, deltog i matförädlingstävlingen ”Matverk” med. Här väntar en visning runt på gården, i 
rökeriet och på odlingarna. Vi serveras även en lättare lunch och kaffe med fikabröd. Vi säger adjö till 
Åland och vår lokalguide innan vi går ombord på M/S Rosella igen, som avgår klockan 18:30. Här sätter 
vi oss ner för att äta buffémiddag i The Buffet som lockar med många olika små rätter, både varma och 
kalla, och efter maten finns tid för shopping i Taxfree-butikerna ombord. Klockan 19:45 är vi tillbaka i 
Kapellskär igen och vi påbörjar vår resa tillbaka till hemorten med nya härliga minnen från det vackra 
grönskande Åland.  Åter vid Cityterminalen ca klockan 21:15, Södertälje ca 22:00 och Nykvarn ca 22:20. 
 
I priset ingår: 

- Bussresa 
- Båtresa Kapellskär – Mariehamn t/r 
- Brunch ombord på utresan 
- Bistro Buffet ombord inkl. öl, vin, läsk och kaffe på hemresan 
- Guide i 5 h på Åland 
- Besök på Senses trädgård 
- Besök på Västerro inkl. en lättare sen lunch med kaffe och fika 

 
Med reservation för ändringar samt tryckfel. Ta med giltig id-handling. Åldersgräns 21 år 
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