
 

A-lehtien  

Pyöräilymatka Ahvenanmaalla 6.-11.6.2021 
 

 
 
Alkukesän pyörämatka vie meidät ihastuttavaan Ahvenanmaan saaristoon. Majoittuminen koko matkan ajan 
Maarianhaminassa, josta teemme päiväretkiä; Myrskyluodon Maijan kirjoittaneen Anni Blomqvistin 
kotikuntaan Vårdöön, juhlistamme Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlaa Kastelholmassa ja ajamme 
saaristolaivalla pyöräilemään Föglön saaristokunnan saarille pitkin pengerteitä ja siltoja. Matkaemäntänä 
toimii Tuula Kanninen. 
 
Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan 

matkustusrajoitusten salliessa. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
6.6. sunnuntai Maarianhamina 
 Kokoontuminen Turussa Viking Linen terminaalissa. 
 Nousemme laivaan ja viemme matkatavarat ryhmälle varattuun B-hyttiin matkan ajaksi. 
Klo 08:30 Nautimme buffetaamiaisen laivalla. 
Klo 08:45 M/S Viking Amorella lähtee Turusta.  
Klo 14:10 Saapuminen Maarianhaminaan. Bussi ja suomenkielinen opas on ryhmää vastassa terminaalin 
 tuloaulassa. Lähdemme satamasta Maarianhaminan kaupunkikierrokselle. Kierros kestää n. 2 
 tuntia päätyen hotelliin. Majoittuminen keskustahotelliin. Illallinen. 
 
 Hotelli Park Alandia 

     
 Norra Esplanadgatan 4, Maarianhamina 
 Kodikas perheomisteinen hotelli lehtevän puistokadun varrella Maarianhaminan keskustassa. 
 Lähellä sijaitsevat kaupungin kaupat, kahvilat, ravintolat ja ajanvietteet. Länsisataman 
 laivaterminaaleihin vain 15 min. kävelymatka. Hotellissa on 92 huonetta, joissa on kylpyhuone 
 (kylpyamme/suihku), tv, hiustenkuivain, langaton internet-yhteys veloituksetta. Hotellissa on 
 ravintola, pub/baari, saunaosasto ja uima-allas. https://www.parkalandia.com/fi 
 
 
7.6. maanantai Järsö – Nåtön luonnonsuojelualue  
 Aamiaisen jälkeen suomenkielinen opas saapuu hotellille ja kävelemme yhdessä 
 pyörävuokraamoon. Pyöräilemme ensin Maarianhaminan vanhimman asuinalueen läpi jatkaen 
 etelään pitkin pengerrettyä saaristotietä kohti Järsön saarta (9 km). Matkalla pysähdymme 
 lyhyelle kävelylle Nåtön luonnonsuojelualueelle ihailemaan alkukesän kukkaloistoa ja 
 pähkinäpensaiden viherrystä. Perillä käymme Stickstugan kahvilassa kevyellä lounaalla, jonka 
 jälkeen palaamme läpi saaristomaiseman takaisin hotelliin. Pyöräretken pituus noin 18 km, 
 retken pituus 5 h.  
 
8.6. tiistai  Vårdö - Simskäla 
 Aamiainen. Kuljetus hotellilta tilausbussilla oppaan kanssa Vårdöön.  Tämän päivän kohteena 
 on rakastetun Myrskyluodon Maijan tarinan kirjoittaneen kirjailija Anni Blomqvistin (1909 -
 1990) kotikunta Vårdö. Menemme ensin bussilla Vårdön kirkolle ja käymme katsomassa Annin 



 

 hautaa vanhalla hautausmaalla. Sieltä pyöräilemme Simskälan saarelle, jonne pääsemme 
 lossilla. Vierailemme ensin kirjailijan kotimuseossa kuuntelemassa Myrskyluodon Maijan 
 syntytarinaa. Sen jälkeen pyöräilemme lounaalle kesäkautena hotellina toimivaan Annin 
 lapsuudenkotiin Stormskärs Värdshusiin. Nautittuamme paikallista kalakeittoa pyöräilemme 
 takaisin Vårdön saarelle Vargatan kylään. Siellä voimme ihailla kapteenien huviloita isoine 
 puutarhoineen sekä toisen ahvenanmaalaisen kirjailijan Sally Salmisen idyllistä kotimökkiä. 
 Bussikuljetus Vargatasta takaisin hotellille. Ajan salliessa käväisemme vielä matkan varrella 
 olevalla Bomarsundin linnakkeella. Pyöräretken pituus noin 25 km, retken pituus 8 h.  
 
9.6. keskiviikko Godby - Kastelholma 
 Aamiainen. Lähtö hotellilta tilausbussilla oppaan kanssa Godbyn kyläkeskukseen.  Jatkamme 
 Godbystä pyörillä Kastelholmaan, jossa ensin tutustumme Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseon 
 alueeseen ja vankilamuseoon. Kävelyn päätteeksi nautimme lounaan linnan lähellä julkkiskokki 
 Micke Björklundin Smakbyn ravintolassa. Keittolounaan jälkeen menemme Kastelholman 
 linnakierrokselle tutustuen sen jännittävään keskiajalle ulottuvaan historiaan. Kastelholman 
 linna on ahvenanmaalaisen kulttuurin kehto ja vierailu sopiikin hyvin juuri 9.6.21 päivälle, 
 jolloin vietetään Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlaa. 
 Takaisin Godbyn kyläkeskukseen pyöräillessämme pidämme kahvitauon (omakustanne) ja 
 ihailemme maisemia Färjsundetin kapean salmen rantakallioilla sijaitsevassa Uffe på Berget 
 kahvilassa. Godbystä menemme bussilla takaisin hotelliin ja loppupäivä on vapaata aikaa
 vaikka osallistua itsehallinnon juhlimiseen Maarianhaminassa. Pyöräretken pituus noin 20 km, 
 retken pituus 5,5 h.  
 
10.6. torstai Långnäs – Föglö - Degerby 
 Aamiainen. Tänään suuntaamme bussilla Ahvenanmaan pääsaaren eteläosassa sijaitsevaan 
 Långnäsin satamaan. Sieltä lähdemme saaristolaivalla pyörät mukanamme Föglön 
 saaristokuntaan. Överön satamasta pyöräilemme saaresta toiseen pengerteitä ja siltoja pitkin 
 sekä lossilla Föglön kirkolle nauttien alkukesän kukkaniityistä ja kallioisista merenlahdista. 
 Pysähdymme välillä kahvitauolle (omakustanne) sopivassa paikassa matkan varrella. 
 Vierailtuamme keskiaikaisessa Maria Magdalenalle pyhitetyssä Föglön kirkossa, jatkamme 
 saaristokunnan hallintokeskukseen Degerbyn kylään. Syömme lounaan Carlsron 
 kylpylähotellissa, jossa voi helposti kuvitella palanneensa kylpyläkauden kulta-aikaan. Lounaan 
 jälkeen tutustumme Degerbyn historialliseen kyläkeskukseen. Palaamme sieltä saaristolaivalla 
 pääsaarelle, jossa odottaa bussikuljetus Maarianhaminaan. Matkalla voimme vielä poiketa 
 Amalian limonaditehtaassa ja Mercedeksen Suklaapuodissa. Päivän päätteeksi palautamme 
 pyörät pyörävuokraamoon. Pyöräretken pituus noin 20 km, retken pituus 7,5 h. Illallinen. 
 
11.6. perjantai  
 Aamiainen. Aamupäivä vapaata aikaa. Huoneiden luovutus klo 12:00. 
Klo 13:30 Bussikuljetus hotellista laivaterminaaliin. 
 Lähtöselvitys ja laivaan nousu. Matkatavarat viedään ryhmälle varattuun B-hyttiin. 
Klo 14:25 M/S Viking Grace lähtee Maarianhaminasta. 
Klo 14:30 Buffetruokailu ruokajuomin laivan ravintolassa. 
Klo 19:50 Saapuminen Turkuun. 
 
 
Hinta 15 henkilöä 
 1185 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 285 €. 
 
Hintaan sisältyy 

- Viking Linen laivamatkat kansipaikoin Turku - Maarianhamina – Turku 
- B-hytti matkatavaroille meno- ja paluumatkalla 
- buffetaamiainen ja buffetillallinen laivamatkoilla 
- 5 yön majoitus Park Alandia hotellissa 
- 5 aamiaista, 2 illallista, 4 lounasta 
- bussikuljetukset matkaohjelman mukaan 
- pyörien kuljetukset pyöräretkille 
- saaristolautat matkaohjelman mukaan 
- polkupyörien vuokra 4 päivänä 
- sisäänpääsymaksu Kastelholman linnaan 
- suomenkielisen oppaan palvelut pyörämatkoilla ja paikallisoppaiden palvelut 
- arvonlisävero 



 

Hintaan ei sisälly 
- kypärän vuokra, lisämaksusta 10 €. Voit tuoda oman kypärän matkalle mukaan. 
- kahvit ja virvoitusjuomat kahvitauoilla 
- ruokajuomat 
- matkavakuutus **aktiivilomilla pakollinen** 

 
 
Laivamatkaa varten tarvitaan kaikista matkustajista nimi, syntymäaika ja kansalaisuus.  
 
 
 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 
käyttöä. 
 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden 
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, 
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. 
 
 

 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Helsingissä palvelemme puh. 050-354 3063 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/MjMv 
 
 
 
 
 
 


