Ahvenamaa 29.07-01.08.2014
(4 päeva)
1. päev
Kogunemine ja väljasõit varahommikul vastavalt lisainformatsioonile, sõit Tallinnasse. Sadama A-terminali
peab olema hiljemalt kl 11.00. Laevasõit Tallinnast Helsingisse 12.00-14.30. Lõunasöök laevas rootsi lauas.
Bussisõit lühipeatustega Helsingist Turu suunas, sealt edasi Kustavisse ning saarestikku. Tee keerutab kord
sildu, kord praame abiks võttes 1000 väikesaare vahel. Pikem praamisõit Torsholmast Hummelviki 20.15-22.45.
Ööbimine külalistemajas Vårdös.
2. päev
Hommikusöök külalistemajas. Hommikul sõidame Ahvenamaa “suurele maale.” Vaatame üle Bomarsundi
kindluse varemed (19. saj.) ning tutvume keskaegse Kastelholmi lossi värvika ajalooga. Kõrvalasuvas
vabaõhumuuseumis saab näha Ahvenamaa traditsioonilist taluelu ning proovida Ahvenamaa vormikooki.
Sõidame Geta mäele Ahvenamaa põhjaosas, kust selge ilmaga avaneb sajakonna meetri kõrguselt vaade
ümbritsevale saarestikule. Võimalusel külastame Ahvenamaa kõige paremini säilinud ning ilmselt üht olulisemat
kirikut, kaunist Finströmi kirikut. Ööbimine Eckerös.
3. päev
Pärast hommikusööki teeme lähemat tutvust Eckeröga: külastame Jahi- ja Kalandusmuuseumi, vaatame üle
Eckerö võimsa posti- ja tollimaja ning käime metsloomasafaril (hirved, metskitsed, jaanalinnud, metssead).
Õhtupooliku veedame pealinnas Mariehamnis: Ahvenamaa Meresõidumuuseum, üle 100 aasta vanune
purjelaev Pommern; heidame pilgu ümbritsevale maastikule vaateplatvormilt. Jalutame varjulistel alleedel ning
külastame linnaparki. Kena ilmaga ujumise võimalus.
Ettetellimisel võimalik õhtul külastada Stallhageni õlletehast (ca 1,5 t, proovida saab 4 sorti õlut).
Mariehamni sadamas piletite registreerimine hiljemalt südaöösel. Laev väljub Mariehamnist kell 01:00.
Ööbimine laevas (neljakohalised B-klassi kajutid).
4. päev
Hommikusöök laevas rootsi lauas kl 06:30-10:00. Laev jõuab Tallinnasse kell 10:00. Laevalt mahaminek ning
sõit reisi alguspunkti.
Paketi hinnas:
 bussi ülevedu ja bussijuhi laevapilet Tallinn-Helsingi (lõunasöök ja kajutikoht) ja MariehamnTallinn (hommikusöök ja kajutikoht);
 bussi ülevedu Ahvenamaa praamidel;
 laevapilet Tallinn-Helsingi (tekipilet, lõunasöök rootsi lauas) ja Mariehamn-Tallinn (koht B4 kajutis,
hommikusöök rootsi lauas);
 2 ööbimist külalistemajas ja kämpingus (hommikusöögid, voodipesu, lõpukoristus);
 Eckerö metsloomasafari pääse;
 reisijuhi teenused.
Bussitransport (rent, kütus, bussijuhi palk jms) tellija poolt organiseeritud.
Lisatasu eest:
 tervise- ja reisitõrkekindlustus (soovi korral, grupile soodustus olenevalt grupi suurusest);
 muuseumide sissepääsud (täpsustatakse enne reisi väljumist infolehes; gruppidele soodustus):
- Kastelholmi loss 6 €, vangalmuuseum Vita Björn 2 €, kombipilet 7 €,
- Ahvenamaa Jahi- ja Kalandusmuuseum 5 €,
- Postiteemuuseum 2 €,
- Ahvenamaa Meresõidumuuseum ja purjelaev Pommern 10 €,
- Stallhageni õlletehas (ringkäik koos 4 õlle maitsmisega) 28 €
 Ahvenamaa vormikook 3-4 €;
 kahekohaline B-klassi kajut või A-klassi kajut.
NB! Schengeni lepingu järgi piirikontrolli lepinguga ühinenud riikide vahel ei toimu (v.a. erandjuhud), kuid
kehtiv isikuttõendav dokument (pass või isikutunnistus) peab reisijal kaasas olema.
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