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4.5.2023, torstai 

Lähtö Turun linja-autoasemalta tapahtuu klo 7.00 ja 

Kaarinasta (esim. palolaitoksen pysäkiltä) klo 7.15. Ajetaan 

Paraisten ja Nauvon kautta Korppoon Galtbyn satamaan, 

jonne saavutaan ennen klo 10.00. Ålandstrafikenin yhteysalus 

lähtee klo 10.00 kohti Ahvenanmaan Kökaria. Laivamatkan 

kesto on noin 2,5 tuntia ja laivalta löytyy mm. ravintola. 

Perille Kökariin saavutaan klo 12.30. Täällä teemme opastetun 

kierroksen, jonka aikana tutustutaan Kökarin historialliseen 

Hamnön alueeseen, johon kuuluu mm. kirkko ja 

fransiskaaniluostarin rauniot. Kierroksen kesto on noin 1,5 

tuntia. Tehdään myös pieni kävely Otterböten 

hylkeenpyytäjien paikkaan (kävelyä noin 900 m/suunta). 

Iltapäivällä majoitumme aivan meren äärellä sijaitsevaan 

idylliseen Hotel Brudhälliin. Yhteinen ruokailu ja sen jälkeen 

halukkailla on mahdollisuus osallistua Källskärin opastetulle  

veneretkelle (lisämaksu 40 €/hlö).  

 

Källskärin retken kesto on noin 3 tuntia. Perillä saaressa 

kuulemme oppaan kertomana ruotsalaisen ”kreivi” Göran 

Åkerhjelmin kesäparatiisin tarinan. Hän rakennutti saareen 

hirsihuvilan piharakennuksineen, sataman ja kauniin 

puutarhan. Korkealla kalliolla rannan tuntumassa on 

puolestaan pronssiveistos kreikkalaisesta jumalasta 

Hermeksestä, joka on jumalten sanansaattaja ja 

matkamiesten, kaunopuheisuuden ja urheilun jumala. 

Källskärin kannu on tunnettu jääkauden muokkaama 

kivimuodostelma, jonka näemme veneestä käsin. 

   

Hotel Brudhällissä on mahdollisuus omakustanteisesti varata 

saunavuoroja, uutuutena on kaksikerroksinen sauna. 

5.5.2023, perjantai 

Aamiainen hotellissa. Aamupäivän aikana tutustumme vielä 

Kökarin kotiseutumuseoon. Klo 12.30 matkamme jatkuu 

Ålandstrafikenin lautalla kohti Manner-Ahvenanmaata. Perille 

Långnäsiin saavumme klo 15.00. Paikallinen opas on ryhmää 

vastassa ja hänen johdollaan lähdemme tutustumaan Amalias 

Limonad fabrikeniin (myös ostomahdollisuus). Myöhäisen 

lounaan nautimme Västerron kalastajatilalla, jossa ruokailu on 

elämys. Anders Westerberg käyttää kalasta kaiken ja loihtii 

niistä maistuvia herkkuja. Ruokailun jälkeen ajamme 

Maarianhaminaan, jossa majoitumme keskustan Park Alandia -

hotelliin. Ilta vapaata aikaa.  



6.5.2023, lauantai 

Aamiainen hotellissa. Tuttu opas liittyy seurueen mukaan ja lähdemme ajamaan kohti Bomarsundin 

linnoitusta. Matkalla ohitamme myös  Kastelhoman linnan ja kuulemme tarinoita siitä. Bomarsundissa 

tutustumme uuteen ja mielenkiintoiseen opastuskeskukseen. Matka jatkuu edelleen Stallhagenin 

panimolle, jossa ryhmälle on varattu yhteinen lounas. Lounaan jälkeen on mahdollista tehdä ostoksia. 

Klo 13.30 olemme takaisin Maarianhaminassa ja satamassa. Viking Linen M/S Grace lähtee klo 14.25 kohti 

Turkua, jonne saavumme klo 19.50. Laivalle on varattu ryhmän käyttöön kaksi sisähyttiä (neljän hengen). 

Turkuun saapumisen jälkeen ajo Paimioon. 

Matkan hinta (edellyttää min 27 lähtijää): 

 

405 €/hlö jaetussa 2-hengen huoneessa 

495 €/hlö yhden hengen huoneessa 

 

Hinta sisältää: 

*bussi-, laiva- ja lauttamatkat 

*hotellimajoituksen aamiaisin 

*opastuksen Kökarissa ja Manner-Ahvenanmaalla 

*3 x ruokailu 

*sisäänpääsymaksun Kökarin kotiseutumuseoon ja Bomarsundin vierailukeskukseen 

*kaksi hyttiä paluumatkalla 

*ryhmän matkanvetäjän vapaan paikan jaetussa 2-hengen huoneessa 

Matkan tärkeät päivämäärät ja huomioitavaa: 

*koko matkan kuluton peruutus 1.4.2023 mennessä 

*nimilista, syntymäajat ja huonejako sekä erikoisruokavaliot tulisi toimittaa 15.4.2023 mennessä 

*matkalla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus (esim ajokortti tai kuvallinen kela-kortti) 

 

Lisämaksusta: 

*4.5. Källskärin veneretki. Suosittelen tätä retkeä, on todella mielenkiintoinen ja opas kertoo kivasti 

”Kreivin” tarinan ja esittelee saaren. Tälle retkelle minimimäärä on 15 henkilöä. Hinta on 40 €/hlö. 

Huomioitavaa on pukeutua lämpimästi, itse venematka kestää noin puoli tuntia/suunta. 

Ystävällisin matkaterveisin, 
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