
Åland består av 6700 natursköna öar! Ålands självstyrelses 100 år 

till ära har vi planerat en fascinerande resa som för oss genom 

den bedårande arkipelagen från Brändö i norr till Kökar i söder! 

Häng med på denna odyssé och du upplever hela Ålands 

bedårande natur, säregna kultur och intressanta historia.  

 

  Åland runt på 7 dagar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21.8 – 27.8 2023 
Reseledare Folke West  

 

Dag 1. Måndag 21.8. Transfer Helsingfors – Karis – Åbo - Gustavs. Färja från Gustavs 

till Brändö. Väl framme transfer till rofyllda skärihotellet Gullvivan. Inkvartering och 

middag. Dags att beundra underbar solnedgång! 

                                                                                                                                         



 

Dag 2. Tisdag 22.8. Frukost på Gullvivan. Dags att beundra underbar soluppgång. 

Naturutfärd på Brändö - vandring och kajak. Vi tar färjan Alfågeln från Brändö till 

Hummelviken, en vacker sjöfärd på cirka två timmar. Vi fortsätter med buss genom 

den fagra åländska landsbygden till Mariehamn, där vi checkar in på hotell Arkipelag. 

Kvällspromenad i hamnkvarteren.  

 

            

 

Dag 3. Onsdag 23.8. Rundtur i Mariehamn med Gun Styrström, inklusive besök på 

Ålands kulturhistoriska museum och Sjöfartsmuseet med legendariska segelfartyget 

Pommern. Lunch på Ålands Segelsällskaps trevliga restaurang i västra hamnen. 

Eftermiddagsutfärd till miljonärsudden Järsö. Tillbaka till hotellet för pool och bastu. 

Kvällspromenad i hamnkvarteren. 

                         

Fri kväll i Mariehamn. Rekommendation: romantisk middag på restaurangbåten F.P. 

Knorring. Övernattning på hotell Arkipelag.                                                                         

Dag 4. Torsdag 24.8. Frukost på Arkipelag. Historisk utfärd till kungliga slottet 

Kastelholm och den kejserliga befästningen Bomarsund. 



           

               

Vi fortsätter till nostalgiska Stormskärs Majas Simskäla, där vi besöker författaren 

Anni Blomqvists hem, fiskeläget och Vårdö kyrka. 

          

 

Slutligen besök på traditionella Jan Karls Gården och dagen avrundas med en lång 

lunch och calvados på Micke Björklunds berömda restaurang i Smakbyn. 

Tillbaka till Arkipelag för Pool & Bastu. Kvällspromenad med levande musik. 

                                      

Dag 5. Fredag 25.8. Frukost på Arkipelag. Landsbygdsutfärd till Eckerö Posthus och 

Käringsunds fiskeläge. Besök på Jakt- och fiskemuséet. Vandring i Geta-bergen där 

ålänningarna gömde sig för ryssarna under Stora Ofreden. Lunch med ölprovning på 

Stallhagens bryggeri. Besök på stor fruktodling. 



 

’                                                                                                                                     

Vi kör ner till Lemland och besöker redardynastin Erikssons Skeppargård, en 

kombination av intressant museum och café. Vi checkar in på Färjan M/S Skarven 

och anländer efter en kort sjötur till Degerby på Föglö där vi tar in på traditionella 

värdshuset Enigheten. Kvällspromenad ner till byn och krogen Seagram där vi tar oss 

en sängfösare. 

Dag 6. Lördag 26.8 Trähusidyll   

Naturstig i arla morgonstund. Frukost på Enigheten. På vår rundtur beundrar vi de 

välbevarade trävillorna, flera av dem gamla skepparhus, hembygdsmuseet och 

lotsstationen. 

        

Avfärd till färjfästet Överö där vi checkar in på skärgårdsfärjan. Under en 

fascinerande båttur beundrar vi yttre skärgården och anländer till Kökar.            

Inkvartering och middag på Brudhäll. Utfärd till Grevens konstnärliga paradisö 

Källskär. Kvällspromenad i byn. 

            



Dag 8. Söndag 27.8. Frukost på Brudhäll. Rundtur på Kökar med de medeltida 

klosterruinerna, kyrkan och hembygdsmuseet. I slutet av dagen bordar vi M/S Skiftet 

för en skön sjöfärd mot Galtby.  Busstransfer Pargas – Åbo – Helsingfors. Detta är 

slutet på vår säregna skärgårdsvecka! Nu stundar minnenas och bildernas tid! 

              

Resans logi:   

   Brändö hotell Gullvivan 1 natt 

   Mariehamn Park Hotell 3 nätter 

   Föglö Värdshuset Enigheten 1 natt  

   Kökar hotell Brudhäll 1 natt  

  

Resans pris 

Resans pris: 1495,- per person i dubbelrum, singlerum 1895,- 

I priset ingår:  halvpension (frukost, lunch eller middag) och de i programmet 

nämnda utfärderna samt transport och logi.  

Boka på Folke West Travelclub 045 1027255  

Resans arrangeras i samarbete med Ålands Turist & Konferens Ab  

 Något du vill fråga: Ring Folke 045 1027255 dagligen 8 - 20 eller skriv till 

folkewest.travelclub@gmail.com 

 

Rätten till programändringar förbehålles. 

Välkommen med på denna helt unika Ålandsresa! 

mailto:folkewest.travelclub@gmail.com

