
SYYSMATKA TURUN SAARISTOON JA AHVENANMAALLE 14.-16.9.2020 

 
 
Syksyllä suuntaamme Turun saaristoon ja Ahvenanmaalle. Kustavista matkaamme saaristolautalla 
Brändön saarelle ja sieltä edelleen Ahvenanmaalle. Vierailemme Kastelholman linnassa ja Jan 
Karlsgårdenin ulkoilmamuseossa sekä tutustumme Maarianhaminaan ja poikkeamme vielä Eckerössä. 
Tervetuloa mukaan syksyiselle saaristomatkalle.   
 
Alustava matkaohjelma: 
 
14.9. maanantai  

klo 8.00 Lähdemme aamulla Tampereelta kohti Kustavia. Matkalla nautimme pullakahvit.  
Klo 12.00 Vartsalan lossi mantereelta ja tästä on 6 km matka Vuosnaisten meriasemalle. 
klo 12.15 Vuosnaisten meriasemalla nautimme lounaaksi saaristolaispöydän, josta jokainen 

löytää mieleistänsä syötävää.   
klo 13.30 Matka jatkuu saaristolautalla Kustavin Vuosnaisten satamasta saaristolautalla kohti 

Brändön Åvaa. Keskellä Saaristomerta, Ahvenanmaan maakunnan koilliskulmassa 
sijaitseva Brändö on meren lisäksi kareja, luotoja, kallioita sekä pieniä että isompia 
saaria. Lautalla on kahvila.  

 
klo 14.40 Saavumme Åvaan. Majoittuminen hotelli Gullvivaan. Gullvivan perustettiin vuonna 1991 ja 

on tänä päivänä tärkeä tapahtumakeskus kunnassa. 
klo 15.30 Lähdemme opastetulle kiertoajelulle Brändön saarella. Vierailemme Brändön kirkossa. 
klo 18.00 Nautimme illallisen majapaikassa seisovasta pöydästä.  
 

 SAARISTOHOTELLI GULLVIVAN  

 
 Bändön ainoa hotelli, jossa on 31 huonetta, 6 huoneistoa neljän hengen paritaloissa. 
 Kaikissa huoneissa suihku ja wc. Hotelli sijaitsee luonnonkauniilla paikalla 
 niemekkeellä. Hotellissa on ravintola. 
 http://www.gullvivan.ax/fin/index_fin.html 
 

15.9. tiistai   

klo 06.30 Aamiainen. Matka jatkuu Torsholmaan.  
klo 08.05 Matkaamme saaristolautalla Torsholmasta Vårdön Hummelvikiin. Lautan kahvilasta on 

miellyttävä katsella kaunista saaristoa ja merimaisemia.    
klo 10.35  Saapuminen Hummelvikiin. Paikallinen oppaamme on meitä vastassa satamassa ja 

lähdemme kiertoajelulle, jolla näemme mm. Bomarsundin linnoituksen rauniot, 
Kastelholman linnan, Vita Björn vankilamuseon sekä Jan Karlsgårdenin 
ulkoilmamuseon. Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseossa esitellään tyypillisen 
ahvenanmaalaisen 1800-luvun talonpoikaistilan elämää. Ulkoilmamuseoalueella on pieniä, 
vanhan maalaistilan rakennuksia, joissa voi oppia menneen aikakauden kulttuurista ja 
tavoista.  
 
 



 
 
  

   
Kruununvankila Vita Björn valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1784. Vita Björniä 
käytettiin vankilana lähes 200 vuoden ajan, aina vuoteen 1975 saakka. Rakennus 
entisöitiin huolellisesti 1980-luvun alkupuolella. Materiaali- ja värivalinnoissa on pyritty 
säilyttämään alkuperäistä ulkonäköä. Entisöintitöiden jälkeen rakennus avattiin yleisölle 
vuonna 1985 ja se oli maan ensimmäinen yleinen vankilamuseo. Vankilapuolen näyttely 
esittelee kronologisessa järjestyksessä maamme vankeinhoitoa 1700-luvun lopulta aina 
1950-luvulle. 
 
Kastelholman linna rakennettiin alun perin puolustuslinnakkeeksi 1300-luvulla. Sen 
jälkeen linnaa rakennettiin useaan otteeseen aina 1600-luvulle asti ja ajan myötä se sai 
entistä enemmän hallinnollista merkitystä. 1600-luvun loppupuolella linna hylättiin ja se 
alkoi rapautua. Linnarauniot on nyt suurimmaksi osaksi entisöity ja linna on avoinna 
vierailijoille. (HUOM. Linnanraunioissa on paljon rappusia.)  
 
Vierailujen jälkeen nautimme keittolounaan ja maistamme kuulua 

ahvenanmaalaista pannukakkua Michael Björklundin Smakbyn ravintolassa 
ennen ajoa Maarianhaminaan  

 
Mukavan iltapäivän jälkeen majoitumme keskustan hotelliin. 

 
PARK ALANDIA HOTELLI  

  
Hotelli sijaitsee aivan kaupungin keskustassa ja siinä on ravintola, baari ja  kokoustiloja. 
Hotellissa on 79 kahden hengen huonetta, joissa mukavuudet.  Kaikissa huoneissa on 
parkettilattia, kylpy/suihku, hiustenkuivaaja ja puhelin. www.parkalandia.com 
  

16.9. keskiviikko   

klo 10.00  Aamiaisen jälkeen teemme opastetun retken Eckeröön, jossa on mm. Eckerön posti- ja  

tullitalo. Paluumatkalla käymme vielä Amalian limonaditehtaalla Lemlandissa, josta 
voi ostaa vaikka tuliaispullon mukaan.  

klo 14.25 Iltapäivällä lähdemme Viking Gracella kohti Turkua. Nautimme laivalla klo 14.45 seisovan 

pöydän ruokailun. 
klo 19.50 Saavumme Turun satamaan. Turkuun saavuttuamme, jatkamme suoraan satamasta kohti 

kotia, jonne saavumme noin klo 23.00. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hinta: min 30 lähtijää 
 380 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 min 25 lähtijää 
 395 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
  
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 95 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat Tampereelta ohjelman mukaan  
- lauttamaksut saaristossa 
- kuljettajan majoitukset ja bussin lauttaukset 
- laivamatka Maarianhamina – Turku kansipaikoin 
- majoitus mainituissa hotelleissa 
- aamiainen hotelleissa 
- saaristolaispöytä 14.9. 
- illallinen hotellissa 14.9. 
- soppalounas 15.9. 
- seisovan pöydän ruokailu laivalla ruokajuomin 16.9. 
- pullakahvit lähtöpäivänä 
- opastettu kiertoajelu Åvassa 
- opastettu kierros Ahvenanmaalla 
- opastettu retki Eckeröön 
- tutustumiset ja sisäänpääsymaksut mainittuihin kohteisiin 
- matkanjohtajan palvelut 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisällys 

- ruokajuomat 
- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia 
liikuntakykyä eikä sovi liikuntaesteisille. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden 
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 

viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista 
veloitetaan lisämaksua 20 euroa.  
 
 
 

 
 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Kumpulantie 3, Helsinki 
info@resviaria.com 
www.resviaria.com 
Puh. 0440 – 477 070 
 
 
 
 
 
 
 
 


