
14/8  Från Skåne går färden norrut med mål Kapellskär. Vi åker med färja 

till Mariehamn och under överfarten avnjuter vi deras digra 

smörgåsbord. Vid ankomst kör bussen oss till vårt hotell Savoy i 

Mariehamn. 

15/8  Efter frukost får vi en guidad rundtur i Mariehamn. Vi besöker bl.a 
Sjöfartsmuseet och bredvid ligger det fyrmastade museifartyget 
Pommern och guiden tar oss också till det mysiga Sjökvarteret. Här finns 
det butiker och ateljéer som säljer handgjorda föremål i textil, keramik, 
glas och trä. 
Vi sätter oss i bussen och kör norrut mot Geta. Här intar vi lunchen på 
Soltuna Restaurang med underbar utsikt. Här är chansen stor att vi får se 
den mäktiga havsörnen från utkiksplatsen. 
På vägen tillbaka stannar vi vid Linastugans hantverk. 
 

 

16/8   Dagen börjar med frukost innan vi åker österut och inleder med ett 
besök på Kastelholmens slottsruin. 
Slottet var ursprungligen en försvarsborg och byggdes på 1300-talet och 
har sedan dess haft kungliga gäster. År 1556 vistades Gustav Vasa här 
och år 1571 satt Erik XIV fängslad i borgen. 
Vi besöker även friluftsmuseet Jan Karlsgården som ligger alldeles intill. 
Den är en typisk åländsk gård och består av 20 olika byggnader. 
Snart är det dags för lunch som kanske blir en god soppa med 
Ålandspannkaka. 

Efter detta åker vi vidare till Bomarsunds fästning som byggdes av 
ryssarna på 1830-talet. Åland var då ryskt och avsedd för de ryska 
styrkorna på ön. Men fästningen blev sen bombad vid ett anfall 1854 
under Krimkriget och står sen dess som en ruin. 
Vi tar oss tillbaka till Mariehamn och för de som vill, en stunds 
rundvandring på egen hand i Mariehamn innan den gemensamma 
middagen. 
 
17/8  Även denna dag börjar naturligtvis med frukost och snart är det 

dags för hemresa. Färjan avgår förmodligen vid lunchtid och sedan blir 

det bussresa söderut. 

Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet. 

 

Pris: 6 295:- Enkelrumstillägg:    1 595:- 
 

Allt detta ingår: Buss- och båtresa, logi i dubbelrum med frukost, 2 

middagar på hotell, 1 middag på färjan, 2 luncher, utflykter och entréer 

enligt program, lokal guide, reseledare, resemoms. 

 

Bokning:  Första bokningsdag är 30/09 2016. Vid denna tidpunkt kan  

resan bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender 
Man är också välkommen att ringa eller maila. 
 

OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha. 

 



RESEVILLKOR 

Anmälningsavgift, 1 000:-/person, betalas omgående efter bokning. 

Slutbetalningen tar vi emot senast 30 dagar före avresa. 

Avbeställningskostnad 

Resenär kan avbeställa resan enligt följande: 

Mer än 30 dgr före avresa:  350:- 

30 – 9 dgr före avresa:  50 % av resans pris 

8 – avresedagen:  100 % 

Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas tillsammans 

med anmälningsavgift. Det kostar 285:-  och skyddar mot avbeställningskostnader  

med undantag för expeditionsavgiften (300:-) och kostnaden för 

avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom samt vid 

händelser av ingripande karaktär, t.ex brand i den egna bostaden m.m. 

Kostnadsförändringar 

Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på: 

-ändringar i transportkostnader 

-ändringar i skatter, tullar eller avgifter 

-ändringar i växelkurser 

Hotellen kan bytas mot likvärdiga 

Resegaranti Exodus Resor AB har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad 

resegaranti. 

 

 

VÄLKOMNA MED! 
 

 
Vasagatan 27, 573 31 Tranås 

Tel. 046-140590 

info@exodusresor.se 

                          www.exodusresor.se 
 

 

De 6 757 öarnas rike – en Ålandsresa  

med RPG  
14 – 17/8 2017  

 

 

 

   
 

 

På Åland finns mycket att se och uppleva på liten yta. Detta lilla 
självstyrda landskap är en blandning av svenskt och finskt och har ett 
stort utbud av naturupplevelser, historiska sevärdheter och fina 
hantverk. Vi bor i Ålands enda stad, Mariehamn, där våra utflykter 
utgår ifrån. 

 

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar. 

Arrangör är: 
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