
 söndagen den 27 augusti 2017 kl 11-16 

Välkommen till Porslinets dag i Gustavsbergs hamn söndagen 
den 27 augusti. Ett evenemang och en gammal tradition för 
alla som älskar porslin och keramik.  
 
Porslinets dag är ett samarrangemang mellan Värmdö kommun, Gustavs-
bergs Porslinsmuseum, företagare, konstnärer och butiker i Gustavsbergs 
hamn. Strömma Turism & Sjöfart gör en tur med skärgårdsångaren M/S 
Gustafsberg VII till Gustavsberg på Porslinets dag. Under hela dagen ligger 
fartyget vid kaj och allmänheten är välkommen ombord. Restaurangen och 
cafeterian håller öppet. 

På programmet: 

•    M/S Gustafsberg VII avgår från Nybrokajen kl 9.00, påstigning vid         
      Saltsjö Pir/Fisksätra kl 9.55 och ankommer Gustavsberg kl 11.00   
•    Porslins- och keramikmarknad med gammalt och nytt
•    Elever och lärare från Leksands folkhögskolas keramiklinje presenterar  
      sin verksamhet
•    Öppna ateljéer hos konstnärerna i ateljéföreningen G-studion 
•    ”Hur ska det gå när inte haspen är på?” 3-dimensionella tablåer
      på Hänkelhusets och Panncentralens fasad, Chamottevägen 5.
•    Fri entré och fria visningar på Porslinsmuseet. Erbjudanden i butiken 
•    Porslinsmålning och keramikverkstad på Porslinsmuseet
•    Fri entré på Gustavsbergs Konsthall
•    Lokala mathantverkare säljer egenproducerade produkter
•    Fynda i outletbutikerna; Gustavsbergs Porslinsfabrik, Iittala, Kosta Boda, 
      Keramikstudion m fl    
•    Besök Värmdö Antik och Cromo Antik på jakt efter gammalt porslin
•    Cafeer och restauranger i hamnen håller öppet hela dagen
•    Gustavsbergs blåsorkester underhåller
•    M/S Gustafsberg VII avgår från Gustavsberg 16.00 ank Stockholm 18.00
                        
                    se nästa sida               

Porslinets dag



M/S Gustafsberg VII avgår kl.9.00 från Nybrokajen, kajplats 8 
och ankommer Gustavsberg kl.11.00. Biljetter på www.stromma.se, 
eller ombord på båten. På resan görs ett stopp kl.9.55 vid Saltsjö Pir 
i Fisksätra för påstigande passagerare. Under turen till Gustavsberg 
berättar Kjell Lööw, tidigare chef på Gustavsbergs Porslinsmuseum,  
farledens spännande historia. Under ca 100 år, från1800-talets mitt 
och fram till sent 1940-tal trafi kerades sjövägen Gustavsberg - 
Stockholm av Porslinsfabrikens ångbåtar. Turen avslutas med det 
natursköna inloppet till Gustavsberg genom det smala Farstasundet. 
Guidningen ingår i biljettpriset. Återresa till Stockholm kl.16.00. 

Tid/Plats: 11-16 i Gustavsbergs Hamn på Värmdö.

Med buss: Linje 474 från Slussen, stig av hållplats ”Farstaviken”. 
Avgår var 10:e min. Restid c:a 25 min. 

Med bil: Väg 222 (Värmdöleden) Efter c:a 20 km avfart Gustavs-
berg/Värmdö Marknad. Följ brunvit skyltning (”Porslinsmuseum”).

Med båt: M/S Gustafsberg VII avgår kl.9.00 från Nybrokajen 
kajplats 8 mot Gustavsberg med stopp för påstigning vid Saltsjö Pir 
i Fisksätra kl. 9.55 och ankommer Gustavsberg kl.11.00. Köp biljett 
på www.stromma.se, eller direkt på båten. 

OBS! Välj gärna att resa med buss eller båt, det är begränsat med 
parkeringsplatser i Gustavsbergs hamn. Parkeringsmöjligheter fi nns 
också i Gustavsbergs centrum.

www.gustavsbergsporslinsmuseum.se


