
 DAG 1     Lördag 14 maj 

 

 

 

14-15 MAJ 

TEATER & HISTORIA I VASA 

Arcticbuss lämnar Skellefteå busstation* tidigt lördagsmorgon mot Holmsund 
för att åka den nya passagerarfärjan Aurora Botnia över kvarken till Vasa. Vi 
kastar ankar i skärgårdsbuffén och avnjuter en härlig lunch i denna nybyggda 
restaurang. 
 
När vi ankommer till Vasa så tar vår buss oss direkt till vår hotell för  
incheckning och en tvårätters-middag ink kaffe. 
 
Mätta och belåtna kör vår buss oss vidare till Wasa Teater. Här ska vi kliva  
ombord på Botnia Paradise som där varje kryssning är en livskris. Passagerare 
flyr vardagen medan besättningen kämpar för att hålla skorven flytande.  
Hänsynslöst prövar havet dem alla i en värld av tango, schlager och  
heltäckningsmattor. 
Botnia Paradise är humorgruppen KAJs andra musikal. Det är en berättelse om 
vänskap, kärlek och att hitta sin plats i livet. Med värme och humor bjuds  
publiken med på en oförglömlig kryssning. 
 
Efter denna kryssning är vi nog trötta och får en god natt sömn på vårt  
hotell. 
 
*Påstigning efter vägen? Kontakta oss!  

 

Fortsättning på nästa sida! 

Foto: Jörgen Bergkvist  

 



 I priset ingår:  
 

• Buss från Skellefteå-Holmsund t/r 

• Kryssning Holmsund-Vasa t/r 

• Lunch ombord på fartyget 

• Hotellövernattning ink middag och frukost  

• Biljetter till musikalen Botnia Paradise 

• Stadsrundtur med guide och lunch 
 

ORIGINAL SOKOS HOTEL ROYAL VAASA 4* 

Original Sokos Hotel Royal Vaasa är beläget i centrum av 

Vasa intill en vacker esplanad. Vasa är en smidig, kompakt 

stad där det allt finns på promenadavstånd. Hotellets  

vänliga personal guidar dig till de finaste  

naturupplevelserna, en promenad i skogen, en vandring 

längs en havsstrand eller den perfekta löprundan. Utforska 

gärna stadens idylliska butiker och charmiga caféer.  

HOTELL 

 

PRIS PER PERSON:  3  495:- / Del i dubbelrum  

Valfria tillägg per person:  

 

Avbeställningsskydd:  6,25 % av resans pris 

 

Enkelrumstillägg:  400,- 

www.reseproducenten.com  | 0910-73 95 00  

Nygatan 43, Skellefteå  |  privatresor@reseproducenten.com 

 DAG 2     Söndag 15/5 

Efter lite sovmorgon och frukost så beger vi oss återigen ut med vår buss. Denna 

gång ska vi på guidad rundtur i Vasa genom stadens centrum med kasernområdet 

från 1860-talet och besök i Ortodoxa kyrkan. 

Vi passerar hamnen och bomullsfabriken som gjorde Brändö till sjömännens och 

arbetarnas stadsdel, idag är den till stor del ett campus för studerande, där  

gammalt och nytt möts. 

I Gamla Vasa bekantar vi oss med Vasas historia och vackra Korsholms kyrka. 

Byggnaden, ritades av Carl Fredrik Adelcrantz, och byggdes 1776-1786 och huset 

räknas som en av de bästa representanterna för den gustavianska stilen i Finland 

och var ursprungligen hovrättsbyggnad. 

Lunch på restaurang Strampen i Inre hamnen innan turen fortsätter till Finlands 

längsta bro, Replotbron och över bron till Replot sidan. Besök i Världsarvsporten, 

infocentret för Kvarkens världsarvsskärgård. 

Eftermiddagskaffe på restaurang Berny´s vid Replotbron, för att sedan åka ut mot 

färjan och vår kryssning över Bottnisk viken. 

 

 


