
Sommertur til ÅLAND – og opplev sjødagene i Mariehamn!  
Fra mandag 16.juli til lørdag 21. juli 2018– 6 dager 
 
Åland – øyriket ”midt i mellan”! Åland er et selvstyrt, svenskspråklig øyrike i Finland, 
med eget parlament. De har også eget flagg og egne frimerker. Sjøfarten har alltid vært 
viktig for Åland, og ingen annen næring har preget ålendingene så mye som den. 
Landskapet består av mer enn 6.500 øyer og skjær, så dette er et eldorado for alle som 
elsker skjærgården. Øyene i skjærgården har også mange severdigheter, og en vakker og 
omvekslende natur. Hovedøya, der hovedstaden Mariehamn ligger, er ikke større enn 45 
km fra nord til syd og 50 km i fra øst til vest. Det er drøye 900 kilometer med granitt røde 
veier på øyene, og denne fargen kommer fra de røde granitt-klippene som finnes her på 
øyene. Det blir også laget vakre smykker av denne granitten. På Åland er man alltid tett på 
havet, og her er mange badestrender, til og med midt i byen Mariehamn. På denne turen 
vil du få oppleve både skjærgård, hygge og historie. Vi bor 3 netter på Hotell Arkipelag, 
det fineste hotellet på Åland,  og vi skal ha utflukter både nordpå, vestpå og til den østlige 
delen av Åland. 
 



 
 
Mandag 16. juli Telemark – Stocholm 
Tidlig avreise fra Telemark via Oslo mot grensepassering ved Ørje. Videre østover i Sverige, med pauser 
underveis, til Skockholm for middag og overnatting 
 
Tirsdag 17.juli: Stockholm - Mariehamn 
Etter frokost reiser vi med Viking Line fra Stockholm til Mariehamn og skal bo på sentralt hotel i 
Mariehamn i 3 netter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag 17 .juli - fredag 20.juli: Mariehamn – Opphold på Åland 
 Vi har nå tre hele dager til disposisjon på Åland. Vi starter det hele med å gjøre oss kjent i Mariehamn, 
«hovedstaden» på Åland. Men i løpet av disse dagene skal vi også gjøre oss kjent med både den vestlige, 
nordlige og østre delen. 
Vi skal bl.a. se Jomala kirke, bygd til minne om vår egen Olav den Hellige. Dette er Ålands eldste stenkirke, 
og en av de eldste i Norden.  



Vi fortsetter vår historiske rundtur til Kastelholms slottsruiner, der Erik IV satt fengslet, vi kikker på 
Finlands eneste fengselsmuseum Vita Björn og friluftsmuseet Jan Karlsgården, Ålands svar på Maihaugen.  
Vi tar en liten avstikker ut til Sunds kirke, Ålands største kirke, bygd på 1200-tallet. Inne i kirken står 
Wennikorset, et spesielt kalkstenskors med runeinnskripsjon.  
Vi skal kjøre opp til Geta, og her kan vi spasere opp til Soltuna, Ålands nest høyeste punkt og nyte den 
utrolige utsikten over Norrhavet.  
Vi skal også besøke det vestlige Åland med Eckerö, og her skal vi se på det staselige Post- og Tollhuset frå 
den russiske tiden. Vi holder en liten pause i Käringsunds fiskerlandsby med de idylliske sjøbodene. Deler 
av” Vi på Saltkråkan” ble spilt inn her. Her ligger også det flotte Jakt- og Fiskemuseet.  
Under Sjødagene er det liv å røre i Mariehamn, underholdning og mange flotte båter å se på. 
Dette og mer til skal vi oppleve disse tre dagene, og det vil også bli tid på egenhånd i Mariehamn. Det er 
flere museer her, bl.a. Sjøfartsmuseet, Kunstmuseet og det flotte seilskipet Pommern, som nå er gjort om til 
museum. Handlemuligheter er det også i Mariehamn, og vi bor veldig nær gågaten.  
 
Fredag 20.juli: Mariehamn – Kapellskär - Karlstad 
Tidlig frokost og avreise med Viking Line tilbake til Sverige og i dag overnatter vi i Karlstad. Middag på 
hotellet. 
Lørdag 21. juli: Karlstad – Oslo - Telemark  
Denne dagen blir det hjemreise 
 
Pris pr. person: kr. 8.450,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 1.400,-  
 
Prisen inkl.:  

• Bussreisen 
• Viking Line Stockhom/Kapellskär – Mariehamn t/r (dagseiling) 
• 5 netter på hotell m/frokost og middag 
• Utflukter på Åland 
• Diverse inngangspenger 




