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OG STOCKHOLM

Avreise 24.juli - 5 dager kr. 7990,-

Åland:
Åland består egentlig av 6500
øyer, er finsk
På Åland er det mye å se og
oppleve på et lite område.
Fastlands Åland - som
ålendingene kaller hovedøya er ikke større enn 45 km fra
nord til sør og 50 km fra øst til
vest. Noe som gjør det enkelt å
reise rundt og oppdage hele
Åland. En sightseeingtur på
øya tilbyr alt fra
middelalderlige slott i
Kastelholm og havnen
Mariehamn med Pommern
seilbåt til alle de fine museene
og det vakre skjærgårds
landskapet. Gå heller ikke
glipp Ålandsk kunst, håndverk
og design.

Mariehamn:
Mariehamn er en stor liten by
med sine 11.000 innbyggere.
Sentrum tilbyr et stort utvalg
på et lite område,og vi er alltid
nærme shopping, restauranter,
kultur og opplevelser.
Mariehamn ligger på et smalt
nes mellom to kyst byer og
havnen i Västerhamn og
Österhamn. Til den vestlige
havnen kommer vi da med båt
fra Kappelskär.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Kappelskär - Mariehamn
Vi laster opp bussen på Østlandet og setter kursen mot
Kappelskär. Underveis blir det flere stopp og vi passerer blant
annet Karlstad og Ørebro før vi kommer frem til Kappelskär.
Vi sjekker ombord på Viking Line sin båt som skal ta oss over
til Mariehamn og Åland. Selve båtturen tar ca 2,5 time og
underveis nyter vi god mat ombord . Ved ankomst Mariehamn
tar vi plass i bussen og kjører til Hotel Savoy hvor vi skal bo i 3
netter. Hotellet ligger midt i sentrum og i gå avstand til det
meste.

Dag 2: Åland
Etter frokost er vi klare for en flott og opplevelsesrik dag. Vår
lokalguide møter oss i resepsjonen kl.09.00 og vi starter med
ett besøk på Ålands Sjøfartsmuseum med S/V Pommern.
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Videre på dagens program har vi et besøk på Kastelholm slott
og lunsj på Furulundsgården Bomarsund. Vi er tilbake ved
hotellet ved 15.00 tiden og resten av dagen er til egne
aktiviteter før vi møtes til felles middag om kvelden.

Dag 3: Åland
I dag kan du sove lenge, eller nyte en lang og god frokost her i
«de tusen linders by» - etter linde trærne som kanter alleen
som går gjennom byen. Dagen er til fri disposisjon, men det
vil bli lagt opp til felles opplegg for de som ønsker. Om
kvelden møtes vi til felles middag som vil være i Smakbyn ( 3retters )

Dag 4: Åland - Stockholm

Reisefakta:

Vår reise er perfekt til for oppdagelsesferd i Stockholm, og
dette er dagen for å gjøre nettopp det. Vi sjekker ut av
hotellet på Åland og tar båten tilbake til Kappelskär og
Sverige. Etter en kort kjøretur kan vi sjekke inn på flotte
Grand Central hotell her i Stockholm før vi møtes til en
koselig båttur t/r Drottningholm slott. 3-retters middag
serveres underveis.

• Bussreise
• Båtreise Kappelskär -

Mariehamn t/r med Viking Line
• 3 hotellovernattinger på Hotel

Savoy i Mariehamn på Åland
• 4 middag
• 4 frokost
• 1 lunsj
• Besøk på Ålands

Sjøfartsmuseum
• Besøk op Kasteholm Slott
• Båttur til Drottningholm Slott t/r
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 2590,-

Dag 5: Stockholm - Østlandet
Etter frokost laster vi opp bussen og setter kursen mot Norge
igjen. I løpet av kvelden er alle hjemme.

