
 

A-lehtien lukijamatka 

Ahvenanmaan pyöräilymatka 6.-11.6.2022 

  
Kesän pyöräilyreitit suuntautuvat kattavasti eri puolille Ahvenanmaan pääsaarta. Länsirannikolle suuntautuva reitti 
vie Käringsundin ja Eckerön tunnelmallisiin merimaisemiin ja vanhoille ranta-aitoille, joissa on aikoinaan kuvattu 
Astrid Lindgrenin tv-sarjaa Saariston lapset. Pohjoisessa Getan alueella pistäydymme historiallisissa luolissa ja 
lännessä Kumlingen ja Bärön saarilla edeten välillä saaristolautoilla. Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlaa 
on juhlittu viime kesästä saakka ja se huipentuu nelipäiväisiin 100-vuotisjuhliin 9.-12.6.22. Matkaemäntänä toimii 
Tuula Kanninen. Tervetuloa mukaan! 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
 
6.6. maanantai Pommern 

 Kokoontuminen Viking Linen Turun terminaalissa. Tapaatte matkaemäntä Tuula Kannisen. 
 Laivaannousu ja matkatavaroiden vienti  ryhmälle varattuihin hytteihin. 
Klo 08:30 Meriaamiainen laivan buffetravintolassa. 
Klo 08:45 M/S Viking Glory lähtee Turusta ja saapuu Maarianhaminaan klo 14:10. Suomenkielinen opas 
 ja bussi ovat vastassa terminaalilla. Ajamme lyhyen matkaa museolaiva Pommernille ja 
 tutustumme tähän ainutlaatuiseen alukseen, joka on säilynyt lähes muuttumattomana sen 
 jälkeen, kun se lähti telakalta Skotlannista vuonna 1903. Se on ainoa nelimastoinen parkki 
 koko maailmassa, joka on säilynyt alkuperäisessä kunnossa. Pommern kertoo Ahvenanmaan 
 pitkästä purjehdusalusperinteestä. Museolaivavierailun jälkeen ajamme hotellille ja 
 majoittuminen viideksi yöksi.  
 
 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 
 
 Aamusauna ja uima-altaan käyttö sisältyy huoneen hintaan aamulla klo 08:00 – 10:30. Muina 
 aikoina uima-altaan käytöstä veloitetaan 10 €/hlö/tunti. 
 
 Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
 
7.6. tiistai  Eckerö 

 Aamiainen maanantai-perjantai klo 07:00 – 09:00, lauantaisin klo 08:00 – 10:00. 
klo 09:00 Tapaamme oppaan hotellin aulassa ja kävelemme Ro-No pyörävuokraamolle. Testaamme 
 pyörät ja satuloiden korkeudet (3-vaihteiset pyörät sisältäen korin) 
Klo 10:00 Ryhmän ja pyörien kuljetus Marsundiin, pääsaaren länsipuolelle, josta lähdemme päivän 
 pyöräretkelle. Reitti kulkee Storbyn kautta länsirannikolle Käringsundiin ja Eckeröön. 
 Käringsundin punaisilla kallioilla, keskellä kalastajakylän luonnonkaunista ja historiallista 
 maisemaa kohoaa Ahvenanmaan Metsästys- ja kalastusmuseo. Venevajarykelmää 
 muistuttavan puisen museorakennuksen on suunnitellut arkkitehti Folke Wickström. Museossa 
 kerrotaan mm. Ahvenanmaan saariston eläimistöstä, luonnosta ja kulttuurista, sekä siitä 
 millaista oli ennen ja miten on nyt ja tulevaisuudessa. Vierailu museossa kestää noin puoli 



 

 tuntia. Jatkamme matkaa Eckeröön, Ahvenanmaan läntisimpään paikkaan. Vierailemme 
 Eckerön mahtavassa posti- ja tullitalossa. Rakennus on ajalta, jolloin Eckerö oli maailman 
 suurimman keisarikunnan läntisin etuvartio – Venäjä ulottui Alaskasta idästä aina länteen 
 Eckerön punaisille kallioille. 
Klo 13:00 Nautimme kevyen lounaan Eckerössä. 
Klo 14:30 Pyöräilemme takaisin Marsundiin. Pitäen tarvittavat tauot myös paluumatkalla. Marsundista 
 bussikuljetus takaisin Maarianhaminaan. Päivän pyöräilyreitin pituus n. 28 km. 
 
 

8.6. keskiviikko Geta 

Klo 09:00 Lähtö hotellista bussilla Ahvenanmaan pohjoisosaan Höckböleen, josta pyöräilemme Getaan. 
 Teemme noin 1,5 h kävelyn Geta-vuoriston alueella. Getan alue on kallioista, mutta 
 suhteellisen helppoa kulkea. Luolista kookkaimpaan voi mennä helposti sisälle ja siihen liittyy 
 mielenkiintoisia tarinoita. Luolien lisäksi alueella on hyvin erikoisia kalliomuodostelmia sekä 
 komeat maisemat. 
Klo 13:00 Lounas Soltunan kahvilaravintolassa. 
Klo 14:00 Pyöräily takaisin Höckböleen. Matkalla pysähdymme maalaisruokakaupassa ja Getan 
 kirkolla. 
Klo 15:00 Bussikuljetus takaisin Maarianhaminaan. 
 Päivän pyöräilyreitin pituus n. 12 km ja vuoristokävelyä 1,5 h. 
 
 
9.6. torstai  Lemland 

 Tänään vietetään Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlaa, joka jatkuu yhteensä neljä päivää. 
Klo 09:00 Pyöräilemme hotellilta Lemströmin kanavalle, jossa teemme pienen pysähdyksen. Matka 
 jatkuu Lemböten keskiaikaiselle kappelille, jonka ulkopuolella nautimme piknik-lounaan. 
 Paluumatkalla vierailemme Önningebyn taidemuseossa. Takaisin Maarianhaminassa olemme 
 noin klo 13:00. Iltapäivällä ehtii vielä osallistua juhlapäivän ohjelmaan. Päivän pyöräilymatkan 
 pituus n. 23 km. 
  
10.6. perjantai Kumlinge 

 Tänään pyöräilemme saaristossa ja ajelemme saaristolautalla.  
Klo 09:00 Kuljetus hotellilta Långnäsin satamaan, josta ajamme saaristolautta M/S Odinilla Snäckön 
 satamaan. Pyöräilemme Kumlingen saaren etelärannikolta pohjoisrannikolle. 
Klo 14:30  Jatkamme Kumlingesta saaristolautalla Bärön saarelle, jossa vierailemme vanhalla 
 luotsiasemalla ja lounastamme Glada Laxen ravintolassa. 
 Jatkamme matkaa Enklingen saarelle, josta palaamme saaristolautalla Hummelvikin satamaan.  
 Hummelvikistä kuljetus Maarianhaminaan, jonne saapuminen n. klo 18:30. 
 Päivän pyöräilymatkan pituus n. 20 km. 
 

 Illallinen hotellin ravintolassa. 
   
11.6. lauantai 

 Aamiainen. Aamupäivä vapaata aikaa.  
 Iltapäivällä kuljetus Viking Linen terminaalille. 
 Nousu laivaan ja matkatavaroiden vienti ryhmälle varattuihin hytteihin. 
Klo 14:25 M/S Viking Grace lähtee Maarianhaminasta. 
Klo 14:30 Buffetruokailu ruokajuomin Buffet Aurora – ravintolassa. 
Klo 19:50 Saapuminen Turun satamaan. 
 
 
Hinta: vähintään 15 matkustajaa 
 1195 euroa/hlö/2h huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 270 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 
 - laivamatkat kansipaikoin Turku-Maarianhamina-Turku Viking Linen aluksilla 
 - 2 hyttiä matkatavaroille meno- ja paluumatkalla 
 - meriaamiainen menomatkalla ja buffetillallinen paluumatkalla 
 - viiden yön majoitus Maarianhaminassa aamiaisella 
 - polkupyörien vuokra 4 päivänä (3 -vaihteiset, kori) 
 - kuljetukset Maarianhaminan terminaalilta hotelliin ja takaisin 
 - kuljetukset ja retket matkaohjelman mukaisesti 



 

 - pyörien kuljetus saaristolautoilla 
 - sisäänpääsymaksut: museolaiva Pommern, metsästysmuseo, Önningebyn taidemuseo 
 - neljä lounasta pyöräretkillä, 2 illallista 
 - suomenkielisen oppaan palvelut retkillä ja kuljetuksilla (ei paluukuljetuksella satamaan) 
 - arvonlisävero 
 
 Museokortilla alennus -12 euroa Museolaiva Pommernin sisäänpääsymaksusta. 
 
 

Hintaan ei sisälly: 
 - kypärän vuokra, lisämaksusta 10 €. Voit tuoda oman kypärän matkalle mukaan 
 - ruokajuomat (hanavesi sisältyy) 
 - juomarahat 
 - matkavakuutus **aktiivilomilla pakollinen** 
 
 
 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 
käyttöä. Muuttuva koronavirustilanne ei oikeuta kuluttomaan peruutukseen, jos matka voidaan muuten 
toteuttaa. 
 

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. 
 
 
 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/Mj 
 
 
 
     kuvat: Visit Åland, Rebecka Eriksson 
 
 
 


