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Blomqvist plantskola startade sin verksamhet för lite drygt 30 år sedan. De har blivit 
kända för sitt stora och ovanliga sortiment, och deras specialiteter är förutom perenner 
och prydnandsbuskar bla gammaldags, ovanliga och vinterhärdiga äppelsorter och otaliga 
nyheter bland frukt och bär. Vi besöker också allas vårt Strömsö och tittar in där tv 
inspelningarna är. 
 
 
Dag 1  Avresa – se  tidtabell nedan. Kl 09.00 i Holmsund bordar 
vi Wasalines färja som på 4,5 timmar tar oss över Kvarken till Vasa.  
Väl ombord samlas vi i stora matsalen där vi njuter av en läcker buffé. 
Konferensrum finns tillgängligt under överfarten. Väl framme i vårt  
grannland Finland tar vi oss raka spåret till Strömsö där vår lokalguide  
möter oss. Fram mot eftermiddagen så tar vi oss till centrala Vasa för 
incheckning på vårt hotell. Middag serveras på hotellet. Mätta och nöjda 
gör vi sedan kvällens trädgårdsbesök hos en av de privata trädgårdar 
i Vasaregionen som ingår i konceptet ”Öppna Trädgårdar” nämligen  
Marita & Lars-Oles hemträdgård i Sundom. 
 
Dag 2  Blomkvists Plantskola  
Efter frukost samling i bussen för en tur på ca12 mil norrut. Vi åker riksväg 8 som för några år sedan 
uppmärksammades i SVT med ett eget program som Finlands tråkigaste väg! Nu får du chans till egen 
bedömning! Målet är Blomkvists Plantskola i Leppax. Här visas vi fruktträd, bärväxter, rosor, perenner, 
barrträd, lövträd, häckplantor, klängväxter, prydnadsbuskar, fontäner, springbrunnar, växthus, böcker och 
mycket mycket mer för trädgården, så passa på att köpa med dig din favorit. Lunch serveras i Jakobsstad. 
Vi vänder sedan kosan mot Vasa och bordar kl 14.30 (lokal tid) återigen färjan som tar oss hem till Sverige. 
Efter 4,5 timmar beträder vi åter svensk mark och vi säger ”Hej då” till Ume-borna och sedan fortsätter vi 
till Ö-vik där resan avslutas för denna gång! Tack och på återseende! 
 
DATUM: 29/5  -18          PRIS: 2880:-  (vid 35 bokade) 
 
TIDTABELL:                        I priset ingår: 
Örnsköldsvik Arenan  kl 06.30       Bussresa * reseledare * färja  t o r * skärgårdsbuffé  
Husumgården    kl 06.55       ombord vid utresa * konferensrum vid utresa * 1 natt  
Nordmaling Resec   kl 07.10       på centralt hotell i 2 bädds rum inkl frukost * middag  
Umeå Östra Stn    kl 07.55       dag 1 * lunch dag 2 * guidningar enl prog * entréer. 
 
(Med reservation för ev ändringar i tidtabell) 


