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SHOPPINGKRYSSNING TILL UMEÅ (13H)

Platser kvar: Garanterad avgång!
Från: 01.10.2022
Till: 01.10.2022
Lördag
1 dag
Resans pris
Smedsby – Vasa
69 € / vuxen
Oravais – Vörå – Kvevlax
75 € / vuxen
Barnrabatt:
-30 € / barn 6-17 år
-40 € / barn 0-5 år

I priset ingår
Bussresan i bekväm turistbuss
Båtresan tur-retur med Aurora Botnia
Tilläggspris
Måltiderna ombord – boka på förhand och spara
Se priserna här
Gör båtresan ännu bekvämare – boka på förhand hytt, stol i sittsalong eller Business klass
Se priserna här

Page: 1

Oravais Trafik
Experten på gruppresor, både nära och ute i stora världen

Shoppingkryssning till Umeå (13h)
https://oravaistrafik.fi/resor/shoppingkryssning-till-umea-13h-2/

Busstidtabell
06.50 Oravais, ABC
07.10 Vörå, City Café
07.25 Kuni, Tesses Café
07.40 Kvevlax, Sale (hållplats)
07.48 Smedsby, S-market (hållplats)
07.50 Smedsby, Torget
08.00 Vasa, stadshuset
08.05 Vasklot, hamnen
Bussen stannar endast på de orter som i förväg anmälts till oss.
Avbokningsvillkor
Om resenären avbokar resan debiteras följande avbokningsavgifter:
a) 50 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 7 dygn, men senast 3 dygn innan resan
börjar.
b) 95 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 3 dygn innan resan börjar.
Bra att veta
Valuta i Sverige: svenska KRONOR
Se över ditt försäkringsskydd
Dagsprogram
Utresan
Kl. 09.00 Wasalines MS Aurora Botnia avgår från Vasa och ankommer Holmsund i Umeå kl. 12.00
(lokal tid).
Ombord finns butik, cafeteria, dansrestaurang, pub, skärgårds- och à la carte restaurang.
Sjöfrukost ombord till tilläggspris.
I Umeå
Bussen skjutsar till IKEA/Avion shoppingcentret och Umeå centrum.
Returresan
Kl. 17.00 (lokal tid) avgår MS Aurora Botnia från Holmsund och ankommer kl. 22.00.
Skärgårdsbord ombord till tilläggspris.
Ca 10 minuter efter ankomsten till hamnen kör bussen hemåt enligt uppsamlingsrutten.

Page: 2

Oravais Trafik
Experten på gruppresor, både nära och ute i stora världen

Shoppingkryssning till Umeå (13h)
https://oravaistrafik.fi/resor/shoppingkryssning-till-umea-13h-2/

Avion shopping, Ikea, Utopia i centrum...
Janne Engblom Trio underhåller ombord
En orkester som är känd för sin mångsidiga repertoar och sina underhållande spelningar. På den
över 500 låtar stora repertoaren finns allt från de största hitarna från världen till örhängen från
Sverige och Finland. Med finns allt från pop och dansmusik till jazz. På trions spelningar är det
förutom ’’fart och fläng’’ också interaktivt. Ett vanligt tema är Musik från olika årtionden, där
publiken får välja från vilka årtionden de vill höra musik.
Shoppa loss i Umeå
Utbudet av butiker i centrum är både varierat och stort. Här blandas mode, skönhet, inredning och
design med second hand och lokalproducerat hantverk. I hjärtat av Umeå centrum finns
bl.a. Utopia är en skön, rymlig och modern galleria med ett 50-tal butiker, caféer och restauranger.
Här finns bland annat H&M Home, Weekday, Rituals, Tiger of Sweden, Monki, Levi’s, New
Yorker och en foodcourt med fantastisk lunch och goda middagserbjudanden. Här finns
även Apoteket, Synsam och ett av Sveriges största O’Learys med bowling, minigolf, nattklubb och
plats för över 600 matgäster. Man hittar gott fika och kaffe i världsklass på Rost, Costas of
Sweden eller Espresso House. Välkommen!
Umeås IKEA är ca 30 000 kvadratmeter stort i två plan och är ihopkopplat med shoppingcentret
Avion Shopping.
I Avion samsas butiker, restauranger, caféer och serviceställen på 34 000 kvadratmeter.
Butiksmixen utgörs av stora kedjor och lokala aktörer och bland butikerna kan
nämnas: Akademibokhandeln, Hunkemöller, Lyko, Deichmann, Din Sko, Skopunkten, Espresso
House, Guldfynd, Indiska, Kjell & Company, Royal Design, Stadium, Vila, Rituals, Nollnitti, H&M,
Panduro Hobby, Willy´s, Kahls The & Kaffe och Apoteket.
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