Sinnenas Öland
Vi reser med våra sinnen på matens och konstens
Öland. Vi njuter av vyerna, tingens skönhet och de
öländska smakerna - medan kulturen kläs i ord.
Till Öland, landskapet med det förunderliga ljuset, har konstnärer sökt sig i alla

tider. Jordbrukslandskapet inspirerar till kulinariskt skapande. Under dagen
gästar vi ett konsthantverkarpar i Glömminge som rönt internationella framgångar.

Turen och stoppen norröver bjuder på alldeles unika produkter och smaker. Vi

avnjuter lunch i en genuin hamn vid Ölands östra kust. I världsarvet, nära till himmel

och hav, möter vi färgstarka konstnärssjälar i Stenåsa och tar sedan

eftermiddagspaus vid Carl Malmstens skola för de sköna konsterna,
Capellagården. Sinnet fylls av doftande örter och vi njuter av kreativ stämning och
smakfull miljö. Dagen avrundas med något riktigt sött och gott! Detta är en resa
för alla sinnen, som kryddas med berättelser om och ur det öländska landskapet.

Vid stoppen finns möjlighet att köpa något gott eller vackert. Smakprover, lunch, för- och eftermiddagskaffe

Sinnenas Öland leds av Ölandsguiderna Ann-Charlotte Garhammar och Lotta
Håkansson van Luijn. Tillsammans skapar de en gemytlig stämning på bussen och

delar frikostigt med sig av sitt kunnande om den öländska historien och nutiden
såväl som sina egna berättelser och upplevelser.

Kontakt & Bokning
070-7537890
garhammar@gmail.com
www.myaoland.com
www.olandsguiderna.se

FAKTA Sinnenas Öland 2016
Datum

Bokningsbar för grupper större än 25 personer.
Vår, sommar, höst.

Tid

ca 9 timmar

Pris

6750 kr

Stopp på följande platser:
Glömminge
Alséns, keramik
Marsjö
Marsjö Struts förmiddagskaffe med smakprover
Kårehamn
Lunch Kårehamns Fisk & Havskök
Stenåsa
Formgiveriet, keramik, hantverk
Vickleby
Capellagården eftermiddagskaffe med något gott till
Färjestaden Ölands Choklad
Bussen:
Vi åker med Tomas Buss AB. Alla bussar är moderna och bekväma med
luftkonditionering, toalett och tillgång till dryck och kylskåp för eventuellt inköpta
kylvaror. Vi ombesörjer även säker förpackning och transport av ömtåliga inköp.
Bussarna har ej möjlighet att ta rullstolsburna.
Extra:
Vid avstigning får alla resenärer en goodie-bag med minnen från turen.
Bokning, frågor:
Bokas Ann-Charlotte 070-753 78 90

